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Dzień dobryl Witom Pqństwo serdecz-
nie, życzqc miłego i zdrowo spędzonego
dnio, A będzie on zdrowy i miły, jeśli nie zo-
pomnimy o zwykłej porcji iok niezostqpio-
nego zobiegu higienicznego, jokim jest
gimnostyko poronno.

Coło Polsko zoczyno powoli pulsowoć
rozpoczynojqcq się okcjq wyborczq, o my

sobie pomolutku; iroz, idwo itrzy - ioni
się nom ciśnnienie nie podnosi, qni serce
nie kołocze i nie mo mowy o jokiejś przed-
wyborczej zodyszce, Spece od komponii
wyborczych już downo wpodli no pomysł,
że jok się już pokoże kondydoto we wszyst-
kich możliwych sytuocjoch, to zowsze jesz-
cze możno zrobić ujęcie, jok uprowio on
(ono) joggin9 no poboczu szosy. Oczywiś-
cie, nie noleży mylić joggin9u z tym, co się
ostotnio coroz częściej uprowio no poboczu
szos. To po prostu toki truchcik dlo zdro-
wio. Coś jok gimnostyko poronno, tylko że
nie ćwiczy się tego w domu, bo by nikt tego
nie widzioł i telewizjo by nie sfilmowoło.
A tymczosem my nie potrzebujemy super
reklomy - stojemy sobie swobodnie w po-
bliżu szeroko otwortego okno i rozpoczy-
nomy.

Poniewoż jesteśmy w przededniu wybo-
rów somorzqdowych (tok no szczeblu gmin,
jok i powiotów), możemy spróbowoć ustolić,
joki zwiqzek mogq mieć wybory z gimnosty-
kq poronnq. Dziw bierze, że nikt dotqd nie
wpodł no to, że spełnienie wymogu syste-
motycznego uprowionio gimnostyki poron-
nej powinno być fundomentolnym kryterium
kwolifkocyjnym dlo kondydoto no rodnego.

W numeTze:
O Dlaczego kandydaci na radnych winni upt,awiać girn-

nastykę poranną.

O Granice obwodów i siedziby obwodowych koniisji
wyborczych (lokale wyborcze).

O Składy obwodowych komisji wyborczych.

O Nazwiska kandydatów na radnych Rady l\Iiejskiclj
Śmigta.

Wybory iuż II pazdziernika!

z teki Romuoldo sobkowioko

WWImr,,9ył /€wNłKy,, J)),7 (u



w I TnYN Ą Śbt i GIn I-§ Łi.\

A to przeciez tcll<ie proste, Kto uprowio gimnostykę
poronnq zazwyczaj cechtrje się wytrwołościq, systemo-
tycznościq i umiejętrrościq pokonywonio codziennych
trudności, Osobo toko nie hołduje włosnemu wygod-
nictwu (bo chce się jej zrywać z pościeli i ćwiczyć),
Widzi szereg spraw dolej niz koniec włosnego noso
(symbolem jesi to szeroko otwierone okno). Pomyślne
przebrnięcie przez coły zestow ćwiczeń nopełnio ćwi-
czqcego optymizmem, który emonuje no otoczenie,
A nojwożniejsze jest pi,zecież przekonoć wyborców, że
teroz to juź no pewno będzie lepiej. Po wysiłku krew
zoczyno żyuliej krqżyć w orgonizmie, człowiek czuje
przypływ energii i jest gotów do dziołonio. Większość
z nos może jeszcze smocznie śpi, gdy nosz kondydot
rozbudzony girnnostykq po!"onnq wyruszo no ulice wsi
lub miosto. l obserwuje: tu by trzebo coś ulepszyć,
tom poprovrić, o jeszcze gdzie idziej zupełnie zmienić.
A przy okozji jeszcze nroże porozmowioć z nopotkony-
mi współobywotelomi i pozrroć ich problemy, które
później joko rcCny, bęCzie mógł (mo9ło) snodniej roz-
wiqzoć. A jeszcze toki kondydot zrobi po drodze zoku-
py, dziecko wyprowodzi no spocer (że o psie już nie

vrspornną), to od rozu widoć, że i joko rodny bęclzie
się skłonicił ku poiityce prorodzinnej. U ćwiczqcych
o[:nizo się poziom cholesterolu we krwi, dzięki czemu
zrrrniejszo się u nich podotność no sklerozę. Uzysku-
jemy w ten sposób gworoncję, że joko rodni nie zo-
pomnq tego, co obiecywoli swoim wyborcom podczos
komponii, No i zdrowiem cieszqc się lepszym, będq
mogli procowoć dlo wspólnego dobro nie Ę,lko jeciirq,
ole nowet może kilko kodencji.

Teroz pewnie niektórzy z Poństwo żołujq, że nie
uprowiołi gimnostyki poronnej, Listy kondydotów sq
już co prowdo zomknięte, ole to nic stroconego - zo
jokiś czos będq przeciez kolejne wybory i jeszcze bę-
dzie okozjo by się wykozoć. Niech więc jeszcze Poń-
stwo przez kilko minut poćwiczq somodzielnie - od
rQzu z nowym duchem i nowym zopołem. Nojlepiej jok
zwykle z toworzyszeniem jokiejś miłej melodii, lub do
rytmicznie skondowonego hosło wyborczego, Jo już się
z Poństwem żegnom i zoproszom serdecznie no no-
stępnq gimnostykę porqnnq.

Gimnastykę porannq przygotowała i, prowadzźła nlgr J.S,

Swięto plOnOw
DożYNIil G1\[Ii\NE §MIGIEL'98 zostały zoTga-

nizowane po rocznej przerwie (Przypominam, że

w roku ubiegł;zm Prezydium Gminnego Zws,ązku
Rolnikóv,z, Kółek i Organizacji Rolniczych w Śmiglu
podjęły decyzję o lezygnacji z organizacji dożynek
i turnieju sołectw a pieniądze pTzeznaczone na ich
organizację pcstano-wiono przekazać powodzianom ze

wsi Koto,wice w gminie Swięta Katarzyna, nieopodal
Wrocławia) i przebiegały pod znakiem ... padającego
deszczu, który jednak nie przeszkodził w realizacji
programu.

Tak więc Orkiesira Dęta OSP Smigiei pod batutą
Jana Nowickiego ,,łzprowadziła na stadion starostów
dożynek, grupę obrzędową, zaproszonych gości, chór
HARMONIA z dyrygentenr Piotrem Majerem i zespół
Itldowy z Marciirkowic.
Fo odegraniu Hymnu Państwowego Zygmunt Ko-
nieczny ,prezes GZRKiOR w Śmiglu, powitał gości,

wśród których rn.in. byli: rolnicy ze wsi Kotowice
z Ginterem Kochem na czele, Marian Kasperski -plezes Wojewcdzl<iego ZRKiOR w Lesznie, Bur-
mistrz Srnigla inż. Jerzy Cieśla, Sekretarz Śmigla
Wanda Jakubowska, Skarbnik Śmigla Danuta Marci-
niak, Urszula Ranke, dyrektor Banku Spółdzielczego
w Śmiglu Jerzy Wojciechowski, dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczyc}r im. Jana Kasprowicza w Nietążko-
wie Aleksander Wojciechowski, komendant Komisa-
riatu Policji w Śmiglu Wiesław Terczewski, ducho-
u,ieństw-o Cekanat,:, prezesi kółek rolniczych i kół

gosi:odyń wiejs}iich, sołtysi oraz przybyłych miesz-
kańców Śmigla i okolicy.
Po}ową Mszę św. w intencji rolników i ich rodzin od-
prawił }<s. dziekan Zbigniew Dawidziak, który rów-
nież wygłosił stosowne kazanie i poświęcił chleb
i rvieńce dożynkowe.

Na skutek ciągle padającego deszczu, dalsza część
uroczystości odbyła się w sali widowiskowej centrum
kuitury.

Rozpoczął ją \i/IEIrTIEC WIELKOPCLSKI łv wyko-
naniu grupy folklorystycznej z ZPIT ,,Żency Wiel-
kopolscy". To najbardzźej charakterastaczna ź naj-
pźękni.ejszg obrzęd rolnżczg nclrodu polskiego, a ll:że-
niec, którE iest jego osnou)q, kształtem dalnnyclt,
stożkotuutgcłl" koron ulłżty, jest sgmbolem plonóu
ź koronq całorocznej prąca rol,nika, Składano go go-
spodarzouź bg ozdobźł ntm swojq śużetlżcę, przech,o,

uał przez zźmę i, lłgkruszył z nźego zźarno do pżeru-
szej garścż no?pego, lużosennego posźeuu. Do ąlsi.eńca

llsplatano też klłźatg polne, olvoce (jako plon sadóu)
ź kiście orzechóus (jako plon lasotu). Niekiedg na jego

czubźe umżeszczano bułkę pszennq lub pżerni.kż, Jed-
ngm, słouem uienżec był symbolern obJźtoścź tuszyst-
kźego co daje pole, las i pasieka.

tJwżty llsźenlec ąnkładano nu głolłę dzielnkż, która
przez całe żnźua przodou:ała żnźwżarzom, czylż żęłła

na pierwszEm zagonźe ż robi.ła to najlepiej. Stqd zua-
no jo, pńzodounżcq,
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O zucŁłodzie stońca, z tq dzźeukq na czele, cała gro-
rnada śpiezłlajqc ch,orem pźeśń dożgnkouq, ,LDolnam,

hrokźem riszała do dontu gospodarza śpielualqc:
P LoN 
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!\iienrec cicżynkow)., symbol tegorocznych plonów,
z; r,ąk przoCown.ic odebrał prezes GZRKiOR Zygmunt
Konieczny, który na znak przyjęcia tego daru i po-
dzięki za bogaty plon zatańczył z ptzodownicą w takt
rnelodii.

Chleb dozyrrkowy - synrbol dostatku i dobrego uro-
dzajlr. upieczony z tegorocznycIr zbiorów starostowie
clożynek: Aleksandra Stam (Przepraszam Panią za
irłędnie wydrukowane nazwisko w poprzednim nu-
merze - H.Z.) z Poladowa i Leon Ogrodowczyk
z Czacza przekazali burmistrzowi Śmigla inż. Jetze-
rnu Cieśii: ,,Oto tnacie bochen chleba. Krojcie nie
duzo, trie mało aby dla wszystkich starczało". Bur-
mistrz przekazany mu bochen z uszanowaniem i czcią
pocałował po czym jego kromkami obdzielił stoją-
cych na scenie. Dziękując za dar m.in. powiedział:
MżIż goścźe, szurloLoni Państąno.
abch,odg Śusźęta Plonóus sq uhonorolłanien1,, kulty-
tuacjq pźęknej tradycjź naszgcłt ojcólł, którzy tgm
obrzędem ugrażalż sluojq radość, stłoje zadowolenie
z racjl szczęślźlłego zakończenlu żnźu.
Pousód n(lszego dzi,slejszego spotkania, poczqtkouo
na stqdionie, a ID tej cłl,tuźlź tutaj, na tej salź jest takż
sam, mimo tego, że nasze rolnżctl,Do 1D chu:lli. obecnej
przeżEua peusi.en kryzgs, W nadzi.eź jednak na to,
że iest to okres przejścźouE ż sgtuacja ęmienl sżę na
lepsze, zachęcam tuszgstkżch uczestnżczorcgch tn dzl-
siejszej uroczystoścż do mźłego spędzenźa cząsu nQ,

laspólnej zabausźe.

Droga Staroścżno, Drogt Starosto,
Dzźękuję Wam ż uszgstkźwt, rolnżkom za ten okazały
bochen chleba, Mam nadzżeję, że został on upżeczony
z mqkź pochod,zqcej z tegoroczngch zbżorólu, zebra-
nych z naszgch, polskżcll pól. Ten bochen chleba jest
dla mnte symbolem, dla którego mam należna nxu
szacunek i, poszanowanie. Jest on boużem efektem
całorocznej, ciężkżej i nźepozbauionej uysźłku pracy,
WEkonujecl,e jq przecżeż nie w halach produkcgjngcll,
lecz na uolnym pouźetrzu, pod gołgrn niebem, Wg-
konujecźe iq lł codzźennanl kontakcże z otaczajqcq
Was przgrodq, tugkorzgstujqc jo, umiejętnże dla uzE-
skanża sąn oźclt, zamler,zona ch et ektow pr o dukcg jng cll,.

Ale i dzi.sźctj mamy przykład, że natura jest kapryśna,
uymgka szę spod kontrolż ż często ni,weczg ąnżelkt.

tłysźłek, u:ielkż trud, lu tym róunźeż ugsżłek rolnika.
Poza tym na ef ektg praca rolnźka wpływajq róusnźeż
tekie spralnu juk koni,unktura na rgnku żywnoścźo-
usgm, która - musźmy tutaj to przgznać ot,uurcże -jest zła. l to lłszgstko składa sżę na to, że chcqc uE-
konEuać z&lDód rolnźka, trzeba uzbrożć się u cźerpli-
tłość, trzeba posia,ść odpouźednź zasób usiedzg a także
ż dośll:źadczenźa,

Drodzy rolnicy.
Z okazjź dzisźejszego śużęta przgjlnijcił trua je luEru-
zg uznania ż szacunku dla Waszego u:źelkżego trudu.
Życzę Wam też z tej okazjż lłszelkżej pomyśtnoścź
zaróusno w żgci,u rodzi,nnyrn jak ź u życźu zatnodo-
uym. ŻyCzę wszEstkźm rolnżkom osźqganża jak naj-
lepszgch wEnźkózu produkcgjngcłt. ZEczę Wam bez-
problemotnego zbgusanźa Waszgcl,i produktou i to zu
godzźuq, cenę, za takq cenę, która zapellsnź Wum
opłacalność produkcjż jak rólłnżeż popratuź r€lltol,D-
ność Waszych gospodarstus, A marn mźeszlęuil,cawt,
mź,asta żgczę, abg nigdg nżkomu nźe zabrakło n:t jego
stole ch,leba, którg jest ollsocem całorocznej pracy
rolnźka. On - chleb - nas łc4czył, łąa3E ź żqczyć pa-
ąłinźen.

Po obrzędzie ogłoszono wyniki konku.rsu l-ra wieńce
dożynkowe. Trzy pierwsze rniejsca kolejno przyzna-
no: wsi Koszanowo (200,00 zł), lvsi Mororvnica (150,0U
zlotycll), KGW Smigiei (100,00 zł). Ponadto spóika
ŚMIGROL ptzyznała dwie nagrody specjalne (po
200,00 zł) dla wsi Czacz i wsi Spławie,

Część oficjalną uroczystości zakończył prezes
GZRKiOR w Smiglu Zygmunt Konieczny, który
m.in. powiedział:

Żnźllsa sa, ukoronawanieln. rocznej pra,cu rolnika c], ze-
brane w dobrych uarunkacłL atmosJergcznych obJite
plony wźnng rolnźlęóll: cźeszyć. Żyjemg jednak
ul czasach, u ktorEcLt od nadmiaru przEbytku głoua
bolż. Naszq tragedlq staje sźę to, że naszgch plonólu
nie rnożemy sprzedać, a jeślź już, to po cenach ni,ż-
szgch nźż koszty produkcji. Z czego mE rolnżcE ma-
my dopłacać? łeśli rzqd będzże dalej prouadsił obec-
nq, polżtykę, to gospodarlttlsa rolne stano, się gospo-
darstusami lanrclDastarczalngm,i - będq żEuić tylko
chłopsko, rodzinę, a jedgngm źródłem fżnansów, będq
rentg i emergturg naszgch, spracouangch rodzi-
cow. (...) Najgorsze jednak jest to, że nasz rza,d nie
chce z nami rozmauźać, Jak na żronżę zakratua Jc:,\ct,
żę ?D demokratgczllanx państlnie rozllxolDa rządu.
z częścźo, narodu - chłopami - ugmuszajq blakadg
dróg tgclt ostatnich. (.,,) Ch,cqc utrzgmać nasze go-
spodarstwa i byt naszgch rodzin musimg stausżć azołu
czo"son1,, które nadchodzq. Trzebu zduć sobźe sprl,lDę
z tego, że kźedy zetknźemg sźę bezpośrednźo z Linźu,
Europejsko. na pouierzchnż utrzgrnajc4 się tglko naj-
lepsż: duzź, gospodaruia$a nolDocześnźe ż tanźo a ,pltzy

tym osźorgajqcg produkt rolniczE najuyższej jriicoścż,

Rolnżk, którE tgm uEzlnanźo,n stanźe lu pajedgłt,tkę,
z górg jest xkazany na klęskę. Sto,d musimy się jed-
noezyć (.,.) naszq przEszłoścżq jest t,worzerLle grup
pr oduc enckżch, P i,eru s zy m o g nźlu em lł,c zł"r: "g m r olll,ż-

kóu jest kółko rolnźcze ż gml.nng zwżqzelt, Apeluję do
tgch rolnżkóu, którvy jeszcze nźe sa, z nalrtź: lDstę-
pujcźe do naszego zlnźqzlłu, który jest ź nadal będzże
organźzatoren1, szeregu szkaleil, kt órg ch, ukończenże
pozwolż rolnikom gospodarouać ef ektgtuniej.

/lO?



w tTIl, YN A sIvII G IELSi( A

Za pięć tEgodnź będzżemg mżeć upłgu na uEbór na-
szej lokalnej uładzE - Radg Miejskźej Śmźgla. Do
ruEboróu żdźmy lDszasca, ale spośród bardzo tl:ielu
kandgdatow lłybźerzmy lud,zź uczcitłgch i mo,drych,
dgnamicznEcl,t, i odważngch, - ludzi, ktorzg będą

mgślelż o dobru nas uszastkicłl,, Wybźerznxu Ludzi,
którzg mżeszkańcolp Zżemż Śmigżelskżej uprowadzq
u1 nouJu XXI wżek,
Na zakończenie Z. Konieczny przybyłym gościom po-
dziękował za uświetnienie uroczystości, a: pracowni-
kom Centrum Kuitury w Smiglu, pracownikom Za-
kładu Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej
w Śmiglu, spółce ŚMIGROL, członkiniom kół gospo-
dyń wiejskich i radom sołeckim, funkcjonariuszom
poiicji i straży miejskiej, zarządowi KS POGOŃ oraz
strażakom z OSP w Nietążkowie i Walerianowi Ku-
nertowi z Poladowa seidecznie podziękował za pomoc
w organizacji dozynek Śmigiel'9B.

Część artystyczną tozpoczął Gminny ZespoŁ Pieśni
i Tańca PORĘBIOK działający przy Urzędzie Gminy
Oława. Siedzibą zespołu jest wieś Marcinkowice, któ-
rej to mieszkańcy, w tragicznej ubiegłorocznej powo-
dzi udzielili schronienia ludziom ze wsi kotowice,
Zespół działa od 1985 roku. Gra i tanczy w nim 20

osób (ludzie dorośli). W s,,vej kategorii zajmował wie-
lokrotnie pierwsze miejsca na Ogólnopolskim Prze-
glądzie Zespół" Folklorystycznydn w Bydgoszczy.
Uczestniczył także w II i IV Międzynarodowym Fe-
stiwalu Folkioru w Strzegomiu. Zespół, którego opie-
kunem jest Józef Pyrzyk a instruktorem Małogrzata
Modzianowska propaguje kulturę ludową w gminach
lvojewództwa wrocławskiego. W repertuarze ma tań-
ce i piosenki ludowe, głównie z Rzeszowskiego, Bes-
kidu i Dolnego Sląska, Zespół występuje w oryginal-
nych strojach tych legionów. Od zebranej widowni
otrzymał rzęsiste brawa, Jako drugi, awaryjnie
,,ściągnięty" w ostatniej chwili, wystąpił znany już
naszej publiczności kabaret Zofii Dragan z Bukówca
Górnego. Duże brawa otrzymały zarówno stare jak
i nowe teksty.
A wieczorem, w saii widowiskowej centrum rozpo-
częła się zabawa taneczna w rytm melodii zespołu

SEZAM, która trwała do późnych godzin nocnych,
(H.z,l

PS. Pracownicy Centrum Kultury w Śmiglu tą dro-
gą dziękują członkom OSP w Nietążkowie za pomoc

łv przemieszczanlu krzeseł i sprzętu.

P O D ZlĘ K O W A N I E
Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiglu,

sąsiadom, znajomym i krewnym za ratowanie naszego

clobytku w czasie pożaru mieszkania, udostępnienie
pomieszczenia na czasowe zamieszkanie oraz pomoc

w likwidacji skutków tegoż pożaru
składamy serd eczne podziękowanie

KRYSTYNA i MIECZYSŁAW FRANKOWIE
z dziećmi.

Śmigiei, ul. Jagiellońska 10

CECH INFORMUJE
Cech Rzemiosł Różnych mający swoją siedzibę

w Śmiglu przy ul. Północnej 8 informuj e, iż czynne
będzie biuro porad prawnych z zakresu BHP i p.poż,
Porad prawnych udzielać będzie specjalista ww. dzie-
dzin mł. aspirant pożarnictwa Roman Czarnecki.
Biuro czynne będzie w pierwszą środę każdego mie-
siąca w godz. 18.00-20.00. DIa członków Cechu po-
rady udzielane są bezpłatnie. Ponado wykonuje szko-
lenia okresowe BHP i p.poż. dla wszystkich grup za-
wodowych. Biiższych informacji udziela Cech Rze-
miosł tel. 5189-407.

OBWIBSZCZENIE
Zaruądl Miejskiego Śmigla

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy
z drria 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 89, poz, 4I5) z póżniejszyirri zmiana-
mi oraz stosownie do Uchwał Rady Miejskiej Snrigia

Nr XXXVIII/453/98 z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXVIIi/456/9B z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXVIIII454|9B z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXVIII|41?I9B z dnia 26 marca 1998 r.
}ir XXXVIIII415I9B z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXX/473/9B z dnia 14 maja i99B r.
t.r XXXX/474198 z dnia 14 maja 1998 r.
Nr XXXX/475I98 z dnia 14 maja 1998 r.
Nr XXXX/476I9B z dnia 14 maja 1998 r.
Nr XXXX/477l9B z dnia 14 maja 1998 r.
Nr XL/4B3/9B z dnia 18 czerwca 1998 r.

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia znliair
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Smigiel.
Przedmiotem zmian planu zagospodarowania plze-
strzennego miasta i gminy Śmigiel jest realizacja
zad.ań własnych gminy i wniosków mieszkańców.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionego pianu. Wnioski na piśmie należy składac

w Urzędzie Miejskim Smrgla w terminie do dnia 16

października 1998 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie

nieruchomości, której dotyczy.

Za Zarząd
Przewodnic zący Zarządu

(-) inż. Jetzy Cieśla

SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO:

O ciągników

C nraszyn rolniczych

O akumulatory

Oferujemy towary po atarakcyjnych cenach!

Smigie1, ul. Leszczyńska 16 - tel, 5180-196

(na terenie PPIliUR,,SMIGROL")
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Klub powstał w czerwcu 1995 roku. Największym

jego osiągnięciem jest awans w sezonie 1997/98
pierwszej drużyny do drugiej }igi. W sezonach g6/97

i 97/98 młodzicy PCLONII są indywidualnymi oraz
drużynowymi mistrzami woj. Ieszczyńskiego, a w se-
zonie 97/98 kadeci byli drużynowymi wicemistrzami
]^,ojewództwa. W sezonie 96/97 seniorzy debliści (Ka-
zimterz l(owalczyk i 'Iadeusz Kozłowski) też zajęli
drugie miejsce w województwle. Prezes, trener i za-
rvodnik w jednej osobie Tadeusz Kozłowski
ubiegły sezon uwieńczył tyŁułem wicemistrza .,lroje-

wództ.va. \Ą/ klasyfikacji klubów, na 12 zespołólv,
POLONIA-ARSENAŁ w ubiegłym sezonie zajęła
dr^ugie miejsce.

W sezonie 1998/99 do rozglywek klub wystawia
cztery drużyny, I. drużyna - II liga, II. i IiI. -- liga
okręgowa oraz IV. _- A klasa. W poszczególnych dru-
zynach wystąpią;
II liga FOLONIA-ABSENAŁ I: Grzegorz Kaniak, 'fa-
deusz Kozłowski, Jetzy Kozioł, Kazimierz Kowai-
czyk i Piotr Mulczyński.
Liga okręgowa - POLONIA-ARSENAŁ II: Piotr
N{ulczyński, Ryszard Jokiei, Jan Nowak, Wito]d Woś-
ko, Paweł Gliwiński
Liga okręgowa - POLONIA_ARSENAŁ III: Artur
Marciniak, Tomasz Wieczorek, Wojtek Waligórski,
Patryk Ratajczak, l\{ateusz Kuciak

BIEG PO SWINIĘ

Rady Sołeckie wsi Widziszewo i Przysieki Pol-
skiej oTaz Klub TKKF GRYF Przysieka Polska
27 września br. na boisku przy ul. Głównej w Frzy-
siece Polskiej organizują FESTYN WIEJSKL 'Począ-

tek o godz. 14.00.

W ramach tej inrprezy około godz. 16.00 rozpoczrrie

się Pierwszy Przełajowy Bieg o Świnię Frezesa Klu-
bu GRYF na dystansie 10 knrl|!

Zwycięzca biegu otrzyma świnię, pozostałych 5 za-

łvodników - wyroby wędliniarskie.
Będzie też BIEG RODZINNY: 1 osoba dorosła i 2

dzieci.

I}oroś]i uczestnicy biegów wpłacają wpisowe w wy-
sokości 3,00 złote.
Komitet Organizacyjny F'estynu,, za naszym pośred-

nictwem, zaprasza wszystkich chętnych.

Poszukuję 2-3 pokojewego mieszkania z kuclrnią
i łazienką w Śmiglu lub w okolicy.

Kontakt: tel. 5455-909

A klasa - POLONIA-AIiSENAŁ IV: Dariusz Szv-
mański, Marcin Łączny, Marcin Luboń, Miłosz Grze-
Iak, Paweł Zbyrad,
Kadrę trenerską tworzą: mgr Tadeusz Kozłowski -tlener II klasy tenisa stołowego i mgr Danuta Stlzel-
czyk - instruktor tenisa stołowego.

Zarząd klubu przed zawodnikami postav,ił na-
stępujące zadania: I. drużyna - utrzymać się w Ii 1i-
dze, (bęCzie bardzo trudno je zrealizować), II druży-
na -- awans do III ligi, a pozostałe drużyny __ ,łalka
o jak najlepszą pozycję.

Rozgrywk| razpoczynają się 19 września br. Dru-
żyrla POLONII-ARSENAŁ I zadebiutuje r,v Zielonej
Górze (godz. 17.00) gdzie zmierzy się z NORDI-
SEM IL
Frzed własną prrbliczrrością nasi drugoligowcy wy-
stąpią 26 września o godz. ].7.00 i zagrają z BOBRA-
MI z Jeleniej Góry.
Oprócz wyżej wymieniclnych przecivrników w roz-
glywkach II iigi mężczyzn strefy dolnośląskiej łvy-
stępują: NYSA-SEXTIL l(łodzko, AZS POLiTECH-
NIKA-FOURMEN II Wrocław, ODRA-RÓBEN Księ-
ginice, AZS AKADEL,IIA EKONOMICZNA II Wro-
cław, GRANIT I Strzelin, GRANIT II Strzelin, AZS
POLITECHNIKA-ZRYW Zielona Góra, GÓRNIK
Polkowice,S P ÓŁDZIE-LCA Kobylin.
27 września (niedziela) odbędę się rurecze: POLONUI-
-ARSENAŁ II POLONIA-ARSENAŁ III (iiga
okręgowa) godz. 10.00 i POLONIA-ARSENAŁ IV ---
ORLĘTA II Czacz (A klasa) godz. 10.00.
-l października (niedziela) POLONIA_ARSENAŁ Ii -LZS Bodzewo, godz. 10.00.
ORLĘTA Czacz podejmttją u siebie TAJFUN II Lgiti
(godz. 13.00).

opr. (I7.Z.)

KURS Z ZAKRESU AGROTURYSTYKI
I RĘKODZIEŁA

Cśrodek Doradztwa Rolniczego w Lesznie organizuje
w terminie 6-9 października 1998 roku w Lesznie
lrurs z zakresu agroturystyki.
W programie:

- przepisy prawne do podatków

- wymogi sanitarne

- obowiązki administi,acyjne

- przygotowanie krł,ater agroturystycznych
oraz w Bojanowie

kurs z zakresu rękodzieła - wikliniarstwa.
Termin kursu 22-25 r,vrześnia 1998 roku.
Zainteresowanych kursami prosim5z o i<ontakt te]efo-

niczny - 5180-003 - ODfi, p. Urszula Bulińska.
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Nr obwodu
głosowania
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Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr okręg:
wyborczeg:
wchodzą-

cego
rv skłac]
obwodu

Miasto Śnrigiel ulice: aleja Bohaterów, I(ędzierskiego
rownicka, Na Durki, Polna, Południowa, Poptzeczna,
Kilińskiego, Łepkowicza, Mickiewicza, Młyńska, Mo-
Powstańców Wieikopolskich, Rolna, Staszica, 27 Stycz-
nia, Winnicka, Wodna

Liceum Ogólnokształcące
ul. Mickiewicza 2
Smigiel
tel. 5180-095

Miasto Śmigiel ulice: Farna, Fechnera, Jagiellońska,
Kątna, Konopnickiej, Kościańska, Kr,ótka, Matejki,
Mierosławskiego, aleja Paderewskiego, plac Rozstrze-
Ianych, plac Wojska Polskiego, Podgórna, Północna,
Reymonta, Sienkiewicza, Doktora Skarzyńskiego,
Szkolna, św. Wita od nr 1 do nr 13, Wiatrakowa

zasadnicza szkoła zawodowa
pl. Rozstrzelanych 16
Smigiel
tel. 5180-0B6

Wieś Bruszczewo ulice: Główna, Nowa, Okrężna, Pruy-
siecka
Wieś Koszanor,vo ulice: Bruszczewska, Dworska, Glj,n-
ko\Ą,a, Końcowa, Krótka, Łąkowa, Polna, Poprzeczna,
PółwiejsBa, Wierzbowa
Miasto Srnigiel ulice: Ariańska, Boczna, Dtłdycza,
Dworcowa, Krasickiego, Kręta, Leszczyńska, Lipowa,
Flarcmistrza Łukomskiego, Ogrodowa, Osiedle, Pod-
górze, Prusa, Szmalca, św. Wita od nr 14 do nr 48,
Zdrojowa, Zielona

Przedszkole Samorządowe
ul. Leszczyńska 13
SmigieI
tel. 5180-0B5

4, 15

wieś Glińsko
Wieś Nowa Wieś ulice: Akacjowa, Krótka, Leśna, PoI-
na, Poprzeczna, Smigielska
wieś poladowo
Miasto Smigiel ulice: Broniewskiego, Iwaszkiewicza,
Kościuszki, Kraszewskiego, Ojca Swiętego Jana Pa-
wła II, Orzeszkowej, Rudnickiego, Generała Sikor-
skiego, Słowackiego, Doktora Witaszka, Wyspian-
skiego

centrum kultury
Swietlica Terapeutyczna
ul. Kościuszkt 20
Śmigie1
tel. 51B0-273

.) :

Y9ieś Bielawy ulice: Główna, Kościańska
Przysiółek Nowy Świat
Wieś żegrowo
Wieś Żegrówko ulice: Kościańska, Leśna, Polna, Po-
pTzeczna, Smigielska

Swietlica Wiejska
żegrówko
tei. 51BO-i20

wieś Morownica
Wieś Nowe Szczepankowo
Przysiółek Sikorzyn
Folwark Stare Szczepankowo

Pałac
Morownica
te1. 51B0-340

L7

Wieś Bronikowo ulice: Kasztanowa, Leśna, Machciń-
ska, Morownicka, Wiejska,
wieś Machcin
Osada Podśmigiel
Leśniczówka smolno

szkoła podstawowa
Bronikowo
ul. Morownicka Zti
tel. 5180-964

18

Wieś Nietążkowo ulice: Arciszewskich, Boczna, Du-
dycza, Krótka, Leszczyńska, Leśna
Wieś Wydorowo

Świetlica Wiejska
Nietążkowo
uI. Leśna 36
tel. 5180-027

16
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Wieś Broń,Jko
Wieś Nowy Białcz
Wieś Czaęz ulice: Ogrodowa, Parkowa, Polna, 27
Stycznia, Wieiichowska
Wieś Czaczyk
wieś karśnice
Wieś Księginki
Przysiółek Nadolnik
Leśniczówka Frętkowice
Frzysiółek Skoraczewo
§lsś_91llł* BllĘ_*
Wieś Przysieka Polska ulice: Bruszczewska, Główna,
Piasko.r,,a, Przemysłowa
Wieś Stara Przysieka ilruga
Wieś §tara Frzysieka Fierwsza

Szkoła Podstawowa 9, 10
Stara Przvsieka I)ruga
tel. 5122-662

szkoła podstawowa
Czacz
ul. Parkowa 2
tel. 5180-227

l0

11 wieś olszervo
wieś parsko
Wieś Ro}raczyn
Wieś $ierpowo
Wieś Stare Bojanowo ulice: Dworcowa, Główna, Ko-
lejorva, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa,
Mała, Micdowa, Mostowa, l.Iowa, Osady, Polna, Po-
przeczna, Przemysło,wa, Szkolna
Wieś żydowo

Donl Wie.iski
Slare Bojattorł,o
te1. 51B5-26B

i3,14

1.)i2 Wieś
Wieś
Wieś

chełlntlą'rr
I'larrmin
§płarł,ie

Świetlica Wiejska
Kalrnin
te1, 51B5-206

1113 }Vieś Gtliervorr,łl
Wieś Jezierzyce
wieś wonieść
Wieś Zygmuntorvr,r

szkoła podstarvor,va
Wonieść
tel. 51B5-193

Urzrtrd Stanu Cywżl,nego ru Śmżglu
uprzejmie zaLuźadarnia, ze u) tutej-
sl?JftL Urzędzie zuźqzek,,rłcLł:e,ńskl
zazaurlź:

WRZtrŚNiA 1998 ROKU
Pan Macźej Grzegorz Strzelcz,yh ,ze Siurego !3ajcł-
noua ź Panż Katarz,yna Szumańskq z alszeąła

WRZESNIA i99t] ROKU
Pan REszard Nland7y,rt z Prz,gbinu ,t. I'unt Agnies:-
ka Frqszczak z żegrowka
Pan Andrzej Zżałańskź z Jezźerz,gc ż Punż l,woll,u

Wźeczorek ze Śm,żgla
Pan Syluester Słctwo"mżr Kanl,ińskź z Rutotużc
ź Panl, Marzencl Barbara Han z Sźerpotua
Parl. Gracjan Rrzozowskż ze Śmżgla ż I'anż Agatu
Schi,Iler z Polądouła

WRZESNIA 1998 Roj{U
Pun"f'ołnasz I'r:ygadzlł,ź z I't,z,gsieliź l,'ol"slt,iaj i I'ct,
ni Aglńes :lra {} r z e ś!ł, rl uiiulł z Pr :,g s ieiri P ol,slłie j

WRZESNTIA 1998 ROKU
PurL Bqrtłomżej Wojcźech,ouski ze Starego Baju-
noąła i Panż Aneta Marża Skałecka ze Śmiglu

WRZESNIA 1998 ROKU
Pan Darźusz Albrecll,t z Czaczu ż Panż Mułgor:ut,:ł
Dratua z Żegróluka
Pcl,n Krzgsztof Błaż?Jczek ze Śmiglu ź Panż t\l,ttl,u
Maria Pi.asecka z Nowej Wsż
Pan Wojciech Ambrotuczyk z Bronżkoll:u ź Punż
Dunuta Etżbieta Murkoluslta z Bronikotua
Pan Zbżgnżew Szulc ze Śmźgla i Pani. Magdal,enu
Tasźemska ze Śmigla
Pan Wojciech. Pieprzyk z Kżełczeua ź Panż IJIżza

Bajon ze Śmi4ta
Pan Pżotr Guciński ze Śmigla ż Pani Ewa Zotźa
Fórmann ze Śmźgla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) ź,nż. Jerzy Cźeśla

_tó

19
10

:

16
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NR 1 W ŚMIGLU
Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 2

Grzelczyk Danuta, Śmigiel, ui. Krótka 4 zgł.
Kom. Wyb. Niezależna Samorządność d]a Smigla
Ratajczak Longina, Śmigiel, ul. Staszica l zgł.
Komitet lVyborczy,,GOSPODARNI"
Ratajczak Bogdan, Smigiel, ul. Kilińskiego 69
zgł. Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
Micha]ak Grzegorz, Smigiel, ul. Kilińskiego 18
zgł, Komitet Wyborcz;, Mieszkańców Osiedla
Cieś]a Fialina, Glińsko 3L zgł, Burmistrz Smigla

NR, 2 W SMIGLU
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, pl. Rozstrzelanych 16
1. Hampel Danuta, Nowa Wieś, ul Smigielska 7 zgł.

Komitet Wyborczy ,,IDŻMY RAZEM''
2. Buchwald Mieczysław, Smigiel, ul. Broniewskie-

lo 5 zgł. Komitet Wyborczy ,,Porozumienie Sa-
morządowe na rzecz Osiedla nr 2"

3. Gtzelczyk Jerzy, Sr.rigiel, uI. Krótka 4 zgŁ, Ko-
mitet Wyborczy ,,Niezależna Samorządność dla
Śmigla"

4. Hamrol Eugeniusz, Śmigiel, ul. Mickiewicza 26
zgł. Komitet Wyborczy,,GOSPODARNI"

5. Sobolewska Bernadeta, Śmigiel, ul. Fechnera 8
zgł. Komitet Wyborczy ,,PorozlJmienie na rzecz
rozwoju Miasta i Gminy Śmigiel"

6. Zbytad Krystyna, Smigiel, ul. Kościuszki 63 zgł,
Burmistrz Śmigla

7, Skarzyński Wojciech, Śmigiel, ul. Kościuszki 25
zgł. Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR

B. Samoląg Piotr, Śmigiel, uI. Orzeszkowej ? z8ł,
SLD

l.{R 3 W SMIGLU
Przedszkole Sanrorządowe, ul. Leszczyńska 13

1. Sadowska Janina, Smigiel, ul, Leszczyńska 18

zgł. Komitet Wyborczy,,GOSPODARNI"
2, Fornalik Syiwia, Bruszczewo, ul. Przysiecka 11

zgł. Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
3. Frąckowiak Konrad, Nietążkowo, u1. Arciszew-

skich 14/B zgł. Komitet Wyborczy ,,Porozumienie
\a Tzecz rozwoju Miasta i Gminy Śmigiel"

4. Majorczyk Jan, Smigiel, uI. B. Prusa 26 zgł, Ko-
mitet WyŁrorczy ,,Na rzecz czwótki"

5. Szulc Jan, Śmigiei, ul. Matejki 5 zgł. OSP Smi-
giel

6. Matuszewska Eiżbieta, Śmigiel, ul, Osiedle 9, zgł.
Burmistrz Śmigla

7. Grygier Joanna, Śmigiel, ul. Kościuszki 46a zgł,
SLD

NR 4 W SMIGLU
Cerrtrum Kultury - Swietlica Tcrapeutyczna,

ul. Kościuszki 20
1. Paiuszak Małgorzata, Smigiel, ul. Orzeszko-

rvej 17 zgł. Komitet Wyborczy ,,GOSPODARNI"
2. Bartkowiak Krystyna, Smigiel, uI. Północna 1?

zgł. Burmistrz Śmigla
3, Ratajczak Ewelina, Smigiel, ul. I(ilińskiego 69

zgł. Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
4. Ilaremza Agnieszka, Smigiel, uI. Ojca Sw. Jarra

Pawła II zgł. Przymierze Społeczne PSL-UP-
-KPEiR5. Karolczak Daniel, Sinigiel, al. Bohaterów 2 zgi.
SLD

1.

NR, 5 w ŻEGRoWK,U
Swietlica Wiejska

Antkowialr Czesław, Zegrówko, ul. Poprzeczna 14
zgł. Komitet Wyborczy Sołectwa Zegrówko
Tomowiak Mieczysłarv, Zegrowo 9 zgł. Konritet
Wyborczy Sołectwa Zegrówko
Zaltsz Andrzej, Zeilrówko, ul, Kościańska B zgł.
Komitet Wyborczy Sołectwa Żegrówko
Wasielewski Jacek, Poladowo 20 zgł. Przymierze
Społeczne PSI-UP-KPEiR
Olejnik Wojciech, Żegtowo 9 zgł, Burmistrz
ŚmigIa

NIi 6 w MoRoWNIcY
Pałac

I(onieczna Anna Morownica 20 zgŁ. Przymiel,ze
Społeczne PSL-UP-KPEiR
Klecha Michał, Smigiel, ul. Kilińskiego 36 zgł,
Komitet Wyborczy,,GOSPODARNI"
Chomski Robert, Koszanowo, uI. Polna 77 zgł.
Komitet Wyborczy,,GOSPODARNI"
Fórman Halina, Śmigiel, ul. Matejki 9 zgł. Prz;,-
mierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
Krysman Danuta, Kościan, os. Sikorskiego 15 =

zgł. Burmistrz Smigla

NE 7 W BRONIKOWIE
§zkoła podstawowa

Pelec Anita, Koszanowo, ul. Dworska 14 zgł. Ko-
mitet Wyborczy,,GOSPODARNI"
Rydlichowska Stefania, Bronikowo, ul. Moror,,--
nicka 21 zgł. Społeczny Komitet Wyborczy
Ossowski Krzysztof, Bronikowo, ul. Wiejska 2:
zgł. Społeczny Komitet Wyborczy
ŚliwiRski Ryszard, Bronikowo, ul. Morownicka .
zgł, Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
Marciniak Tadeusz, Śmigiel, ut. Kilińskiego 5:
zgł. Bwmistrz Śmigla
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NR, 8 lv NIETĄŻI{OWIE
Świetlica Wiejska

Łęczyńska L{onlka, Śmigiel, ul. Reymonta 9/1
zgł. Komitet Wyi:olczy,,GOSPODARNI"
Ratajczak Żaneta, Nietążkowo, ul, Arciszew-
skich zgł. Przl,mierze Społeczne PSL-UP-
-KPEiRGiapa Ewa, Stare Bojarrorł,o, u1. Kwiatowa 16
zgł. Komitet Wyborczy Porozumienia na rzecz
lozwoju triasta i gminy Sinigiel
Jankowskr tJartosz, Smigie1, ul. Padet,ewskiego 2

zgł. Komitet Wyborczy Porozumienia na lzecz
1,ozrvoju miasta i gminy Śmigiel
Peila Blandyna, Koszanowo, ul. Bruszczelvska 12
zgł. Burmistrz Śmigla

NR 9 W CZACZU
szkoła podstawowa

Szweda Tadeusz, Czacz, uI. 27 Stycznia 62 zgł,.

Komitet łVyborczy ,,Wieś i Szkoła"
Miier Luiza, Koszano-wo, uI. Dworska 14 zgł. Ko-
mitet Wyborczy,,GOSPODARNI"
Czachowski Jarosła,w, Czacz, ul. Parlrowa 4 zgł,
Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
Sowa Magdaletla, Czacz, ul. Wielichowska 4/5

zgł. SLD
Moszak Maria, Śmigie} uI. św. Wita 11 zgł. Plut-
mistrz Smigia
NR 10 W STAREJ PRZYSIECE DBUGIEJ

szkoła podstawowa

Zurek Michał, Stara Przysieka Druga 12 zgł.
Komitet Wyborczy wsi Stara Przysieka Druga
Gmerek Zenon, Stara Przysieka Druga 16a zgł,
Komitet Wyborczy wsi Stara Przysieka Druga
Kozica Józef, Spławie 25, zgŁ. Przymierze Spo-
łeczne PSL-UP-KPEiR
Dolczewski Czesław, Stara Przysieka Pierwsza 35

zgł. Komitet Wyborczy,,Przymierze"
Sworacka Barł:ara, Snrigiel, ul. Wyspiańskiego 2

zgł. Burmistrz Smigla
Nr 11 W STARYM BOJANOWIE

Dom Wiejski
Szczepaniak Artur, Stare Bojanowo, uI. Głów-
na 7 zgŁ. Komitet Wyborczy wsi Stare Bojanowo
Strzelczyk Alina, Stare Bojanowo, uI. Głów-
na 13 Alt zgŁ. Komitet Wyborczy ,,IDŹMY RA-
ZElNfl"
Adamczak Mieczysław, Stare Bojanowo, ulica
Główna 84 zgł, Komitet Wyborczy ,,GOSPO-
DARNI"
Spychała Urszula, Stare Bojanowo, ul, Szkolna 8

zgł. Wiejski Komitet Wyborczy w Starym Boja-
nowie
Kopienka Teresa, Stare Bojanowo, ul. Główna 90
zgł.. Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
Biała Aleksandra, Olszewo 16 zgł, Komitet Wy-
borczy Rada Soiecka wsi O1szewo

7. Klauze l3arbara, Stare Bojanowo, ui. Główna 5?A
zgl. Bu.rmistrz Smigla

NR 12 W KARMINIE
Świetlica wiejska

1. Sleplrarr Marianna, Spławie 2Ba zgł, Przymierze
Społeczne PSL-UP-KPEiR

2. Lisiecka Anna, Spławie 52 zgł. Przłnierze Spo-
łeczne PSL-UP-KPEiR

3. Dziwak NIariusz, Spławie 5 zgl, Ptzymierze Spo-
łeczne PSL-UP-KPEiR

4. Zandecka Agnieszka Karnrin 29, zgł, Plzymrerze
Społeczne PSL-UP--KPEiR

5. Dera Barbara, Stare Bojanowo, u1. Kolejow-a 1A
zgl. Burmistrz Śmigla

NR 13 W woNIEscIU
szkoła podstawowa

1. Pawlal< Małgorzata, Gniewowo 7 zg!. Korrritet
Wyborczy ,,SIŁA W JEDNOSCI"

2. Olejnik Waldemar, Smigiel, ul. Orzeszkowej 1?
zgł.Komitet Wyborczy,,GOSPODARNI"

3. Grześkolviak Agnieszka, Przysieka Polska, uiica
Główna 6 zgł. Przymierze Społeczne PSL-UP-
--KPEiR

4. Splisteser Rafał, Wonieśc Il5 zgł. Komitet Wy-
borczy ,,Postęp"

5. Matuszewski Michał, Worrieść 38 zgł. Kornitet
Wyborczy ,,WspóInota"

6. Bartoszewski Mariusz, Wonieść 36 zgł. Komitet
Wyborczy Rady Sołeckiej wsi Wonieść

7. Szczepaniak Ryszard, Stare Bojanowo, ul. Głów-
na 26 zg!. Burmistrz Smigla

O insłolocie elektryczne

O instolocje qntenowe TV - UKF

O instolocje domofonowe
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WITItYNA ŚMICIELSKA

§PosRoD NlcH WYBIE
(UrvagaI .[]o nie są listy rvybtrrcze. tsliższe darre o kanrlydataclr znajdą Czl,teluicy na cliir:.iailiyclr ogłtl

szeniach - C]bwieszczeniach i rra kaltkach clo głosorvania. Nazwis]<a karrdydatów 
- dla porządku ** poda-

liśrny rv kcl]eilrości alfabetycznej, Red).

Z okręgu wyborczego nr 1 Z okręgu wyborczego nr 3

(2 mandaty)

Budzyński Zygfłyd,
Cieśla Jerzy
Jagodzik Bernard
kiciński stanisław
Ratajczak Halina
Wieczorek Jerzy

(2 mandaty)

Białas Maria
Dobrzyński Stefan
Drótkowski włodzimierz
Nowak Genowefa
Nowak Henryk
Schiller Roman

Z okręgu wyborczego nr 2

(2 mandaty)

Pecolt Andrzej
Skoracki Henryk
włodarczak Lutosław
Ziegler Alicja

W lokalu: Świetlica Wiejska
Zegrówko

Z okręgu wyborczego nr 6

(1 mandat)

skoracki zenon

W lokalu: Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 20

(1 mandat)

chornski paweł
Słodzinka Andrzej
Szymański Franciszek
Ziegler 7lzisław

Z okręgu wyhorczego nr 5

(1 mandat)

Konieczny Zygrwlnt
Wawrzynowska Janina

(2 mandaty)

Banasik Feliks
kamiński piotr
Kolanoś Maciej
Mencel Barbara
Omieczyński Witold
Ranke lJrszula

W lokalu: Przedszkole Samorządowe, ul. Leszczyńska 12

Z oktęga wyborczego nr 4 Z okręgu wyborczego nr 15

w lokalu: pałac Morownica

Z oktęga wyborczego nr 17

(1 mandat)

Buchwald §tanisław
Józefczak Jan

(1 mandat)

Karwatka Elżbieta
Szkudlarczyk Andrzej

Liceutn Ogólnokształcące,
A. Mickiewcza 1

w lokalu: zasadnicza szkoła zawudawa,
. Rozstrzelanych 16

Bronikolvo

Z okręgu wyborczego nr 18

-l U
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(2 mandaty)

Drólkowski Mariusz
Fryder Jetzy
kruszona Jacek
Mikołajczak Lech
parvlak stanisław
Badlicki Bogdan
Szul Henryk

Z okręgu rvyborczego nr 9

(1 mandat)

Waszyk Dorota
Żak Henryk

W ioliairt: Sz]ioła i,}ll,;is'latł,o,,,,ą Stara l].rzysietrra D;:u5la

Z okręgu wyborczego nr 7

(1 trrandat)

§irrzypczak {'iotr
}Vasieir tr{.ązimierz

Z okręgu wyborczego nr 10

(1 mandat)

§ador,v.lki Zyglnunt
Żaczyk Zcizisłarv

Z akrągll rvył;crczegrr nr tr.i

(1 rłandat)

Gry5Jier Il€onard
Ratajczak Mare}r
Turliński Bogdan

(1 nlandat)

Rłgalst,"i Kazirrrierz
Wasielevl,,-qki Tad eusz

Z okręgu wyborczego nr 8

Z okręgu wyborczego nr 13

(2 mandaty)

Duda Ryszard
Frąckowiak Henryk
Iianyż Tadeusz
Kasperski lViesław
Łukaszewska lVlaria
Pietrzykowska Genowefa
§pychalska Jolanta

W lokalu: Świetlica Wiejska
Karmin

Z okręgu łr,yborczego nr 12

(1 mandaŁ)

Klupieć Dariusz
Lisiak Jan

w iokalu: szkoła podstawowa
Wonieść

Z okrqgu rr,;r,}:orczego nr 11

(l r:randat)

Bartoszervslra i§Ęaria NataXia
Niedbała Dorota
Farvlak Krz.vsztof
Splisteser Alfred
Zasada Bogdtrn

j

i';l !6inrlu, :,il"il"" ił,"i,j,i 
rl X ietążkowo l_,_-_..*--_- 

-._JZ oi_ręgu r.r,yborczego nr Iłi

lłV iokalu: Sz]<oła ]joclsta.;,o.,ą,;,

W lokaiu: Drll:a $o'iejrsi SŁare

W następnym numerze podamy kand5ciató-ł do Rady Powiatowej Kościane i i:gjilljl{Ll Woje.łódzkiego.

11
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JANTAR STRZYŻEWICE _ MAS-ROL SPŁAWIE

0:4 (0 :2)
5 i 6 wlześnia rozegrana została trzecia kotejka

spotkań o mistrzostwo klasy A. Nasza drużyna grała
tym razem na wyjeżdzie w Strzyżewicach koło Lesz-
na. Wyprawa okazała się bardzo udana, gdyż MAS-
-ROL pokonał gospodarzy aż 4:0, Już w 4 minucie
niżej podpisany strzelił pierwszą bramkę po rzucie
wolnym z 20 metrów. Gol ten ,,ustawił" troszkę
spotkanie ponieważ gospodarze byli zaskoczeni takim
obrotem sprawy, a piłkarze ze Spławia zaczęli kon-
troiow-ać sytuację. Akcje zazębiały się i kończone
były strzałamJ. pTzez co podobały się zgromadzonej
publiczności. Bardzo dobra gra naszego zespołu wpły-
nęła na to, że JANTAR w ogóle nie mógł ,,rozwinąć
skrzydeł". Nasza przewaga udokumentowana została
w 35 minucie, kiedy Maciej Strzelczyk dobił strzał
Włodka Rogackiego i było 0 : 2.

Po przerwie gospodarze zaatakowali, ale MAS-
-ROL szybko opanował sytuację. Akcje zawodników
ze Spławia były proste, ale za to bardzo skuteczne,
W 68 minucie, po rzucie rożnym, świetnie grający
lr, Ęm meczu M. Strzelczyk głową strzelił trzeciego
gola. Przy pewnym wyniku nasz trener p. Ryszard
Szczepaniak dokonał wielu zmian, wpuszczając na
boisko Kazimierza Jaśkiewicza, Mateusza Ciszaka,
Michała Każrnietczaka oraz Sebastiana Pietrzykow-
skiego. Maciej Strzelczyk jeszcze raz udowodnił, że
stać go na grę na wysokim poziomie i w 80 min. zdo-
był czwartego gola, Wynik 0 :4 w tym meczu i dwa
ostatnie zwycięstwa świadczą o tym, że nasza drużyna
nie będzie dostarczycielem punktów w tych rozglyw-
kach.

ł§*t

WoLNE TERMINY!!!
Centrum Kultury w Śmiglu informuje, że posiada

jeszcze woine terminy na organizację uroczystości

rodzinnych - wesela w dużej sali: 17 października

oraz 7 listopada, Wszelkich informacji o wynajmie

sali udziela sekretariat Centrum: Smigiel, u}. T. Koś-

ciuszki 20. Informacji można też zasięgnąć telefonicz-

nie: 5-180-273.

Osoby, które zarezerwowały salę a jeszcze nie podpi-

sały umów

tychże.

prosimy o przybycie celem spisania

dyr. H. Zbierski

SPRZEDAM ZIEMNIAKI JADALNE
odbiany Btyza i odmiany Mila

z dowozem do klienta.
Zgłoszenia: Furmaniak, Poladowo 31, tel. 51B9-70B

MAS_ROL SPŁAWIE - KORONA CZERNINA
2:1(0:1)

Kolejne spotkanie ligowe piłkalze MAS-1iOL-u
l,ozegrali z drużyna KORONA Czernina, która poT
kolejkach zajmowała 13 miejsce w tabeli. Mnóstwo
wody na boisku i ciągle padający deszcz sprawił, że
w poczynaniach obu zespołów wręcej było przypad-
kowości niż przemyśianych za$rań. Goścre oxazali
się baldzo wymagającym przeciwnikiem i zmusllt
nasz zespół do maksymalnego wysiłku. Od początku
lneczu inrcjatywę przejęli zawodnicy KORONY, któ-
rzy uzyskali znaczną przewagę. W 22 mrnucie]}6
dobrze wykonarrym rzucie rożnym i celnym uderze-
niu głową, objętr prowadzenie. Po stracie gola MAS-
-ROL probował odrobic straty, ale gra zupełnie srę
,,trie kleiła". Po zmianie stlon sytuac;a na boisku slę
odwróciła. Przewagę uzyskat nasz zespoł i z minuty
na mrnutę coraz Dal,ozrej atakował. .oar-dzo doDlze
jednak grała linra obrony KORONY. Dopiero w 'lU

minucie Mactej Strzeiczyk zmusił oo błęciu jeonegcl

z defensorow l strzetił r,ramkę wyrownującą, Spla-
v, ianie poszii ,,za ciosem" i 5 minut później Daniei
Marciniak zdobył zwycręskiego gola. Goście mogii
jeszcze raz doprowadzic do remisu, ale na postrunku
byli obrońcy MAS-ROL-u. Zwycięstwo nie przyszło
naszej drużynie łatwo, ale na przebieg spotkania
miała duży wpływ fatalna poogoda i zatopiona w wo-
dzie murawa boiska' 

Marek soua

PS. ,,POGOŃ" Smigiel, która gra w klasie okręgowej,

lv dotychczas lozegranych meczach osiągnęła nastę-
pujące wyniki: PoGoŃ * SPARTA Miejska Gór,ka

l:3; ZJEDNOCZENI Pudliszki - POGON 2 : 0, PO-
GON - ORLA Wąsosz 1: 1, ZOOTECI-INIK Pawło-
wice -.- POGON 3: 1, POGON - KORONA Piaski
1, :2.
Po pięciu kolejkach piłkarze POGONI, rra 16 drużyri.

z dorobkiem 1 punktu i stosunkiem bramek 4 : 11,

zajmują ostatnie miejsce w tabeli.
(H.Z.)

REPEnTllIR l(lllA,,$[HTRllM"
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

prye§stmwry&ve kienunki działalrrości
§&§§aor,ządu lokalnego Smigla

l,v §atąch 1994-1998

Działania samorządu lokalnego były uwarunko-
wane zarówno potrzebami mieszkańcó,tv Gminy jak
i obowiązującymi przepisarni prawa.
Były to działania wielokierunkowe. Najbardziej uwi-
doczniły się lub nabierają znaczenia w takich dzie-
dzinach jak: ochrona środorł,iska, wodociągowanie,
drogownictwo, szkolnictwo, gazyfikacja.

oCI{BoNA §nooowrsxł

Gdy w 1993 r. oddawano do użytku wysypisko nie-
czystości stały,ch łv Koszanowie, podjęte zostały dzia-
łania związane z budową aczyszczalni ścieków. Dzia-
łania te ukierunkowane były na przygotowanie infra-
struktury technicznej dla ptzyszłej oczyszczalnt,
ą mianowicie pobudowano transformator i linię ener-
getyczną oraz doprowadzono sieć wodociągową.
Ponadto zostały uregulowane sprawy własnościowe
gruntów niezbędnych do lealizacji inwestycji.

W miesiącu grudrliu i995 roku zlecono opracorł,anie
koncepcji aczyszczalni ścieków i systemu kanaliza-
cyjnego dla miasta Smigla i przylegających miejsco-
wości, a po jej zatwtetdzeniu przez Wydział Oclrrony
Środowiska w Lesznie - wybrano inwestora zastęp-
czego w celu realizacji budowy oczyszczalni ściekót,.
W dniu 31 sierpnia 1998 r. został wyłoniony w prze-
targu dwustopniowym wykonawca dokumentacji
technicznej i budowy oczyszczaIni ścieków.
Równolegle w bież. roku pobudowana została część

l<olektora ogólnospławnego o długości 1240 m. Bę-
dzie on włączony do planowanej oczyszczalni ście-
ków.

Z uwagi na duży koszt budowy oczyszczalni ścieków
(ok. 7.000.00a,-- zł) Rada Miejska Śmigla przy końcu
kadencji podjęła decyzję o emisji obligacji komunal-
nych na łącztlą kwotę 4.500.000,- zŁ (w miesiącu
wrześniu został wybrany agent emisji obtigacji).
Jest to niezvłyi<le ważna splawa, która umożliwi
realizację najv,,iększej w naszej gminie inwestycji.
Jednocześnie należy podkreślić, że emisja obligacji
z uwagi na l:riozjj,wość szybkiego pozyskania środków
finansowlzch poz,woli na stosunkowo szybkie zakoń-
czenie inv,zestycji,

Zgodnie z przyjętymi założeniami oczyszczalnia po-
winna zostać przekazana do eksploatacji do końca
2000 roku.

WODOCIĄGOWANIE

Wybudorvanie i rtruchomienie w 1993 r. stacji rł,odo-
ciągowej v;e r^,si Brońsko pozwoliło zwodociągować
ri,,iele wiosek w naszej Gminie, a mianowicie: Broń-
ska, Starego Białcza, Nowego Białcza, Czacz;rĘą,
Karśnic, Księginek, Żegrowa, Żegrówka, Bielau/, No-
rvej W:i i Poladowa.

Ponadto w okresie ostatnich 4 lat rvybudowano sieci
i,.iodociągowe z przyłączami: w lVlorownicv (wraz z 3

ltudniami wierconymi), przy uI. Dworskiej w Kosza-
no,wie, w Nowym Szczepankorvie - z ujęcia rłr Mach-
cinie, w- Starej Przysiece Pierwszej, a na ujęciu miej-
slrim w Śrniglu wykonano studnię wierconą o głębo-
1<ości 157 m i wydajności 20 m3.

Natomiast w tra,kcie realizacji jest wodociągovzanie
rvsi Olszer,vo a na etapie przygotowawczym budowa
sieci wodociągo.rych w Starei Przysiece Drugiej oraz
.ł- Śmiglu przy ui, Winnickiej i Łepkowicza,
Ogółem w minionym okresie pobudowano 55 km sieci
wodociągowych (tranzytowych i rozdzielczych) oraz
462 szt. przyłączy o łącznej długości 14 km.
Do zakonczenia procesu inwestycyjnego związalrcgo
z wodociągowaniem Gminy pozostają:

- budowa sieci wodociągowych u, Podśrlriglu, Zyg,
muntowie i Żydowie,

-_ dobudorł,a sieci na nielicznych niezwodociągowa-
nych ulicach miasta Śmigla,

- modernizacji sieci wodociągowych na ulicach
Kwiatowej i Kolejowej w Starym Bojanowie.

Całością wodociągów będących pokażnym majątkiem
Gminy administrttje Zakład Gospodarki Kornunalnej
i Mieszkaniowej w Śmiglu, który niezależnie od pro-
wadzenia bieżącego ich utrzymania wykonuje sporo
prac remontowo-innowacyjnych, I tak w celu popra-
wy ciśnienia wody w mieście, dokonano przeróbki
węzła na sieci w ul. Ogrodowej. Pozwoliło to na pod-

łączenie najvliększego odbiorcy (Mleczarni) pod stację
uzdatniania wody w Robaczynie. To przedsięrvzięcie
niezależnie od poprawy ciśnienia wody w Śmiglu po-
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zwoliło na przyłączenie odbiorców wody z Poladowa,
I§owej Wsi i Nowego Światu bez budowania poprzed-
nio planowanej przepompowili w Zegrowie.
Dażąc do poprau,y jakości wód na Stacji Uzdatniania
w Smiglu poza budową ww. studni głębinowej wy-
konano wymianę filtrów 

- złóż w odmanganiaczach
i odżelaziaczach.

Ponadto, aby zmniejszyć ilość zuzywanej w-od"r, ć1o

technologii jej uzdatniania, zastosowano do płukania
filtrów powietrze.
Jednocześnie w celu wyelimirrowania niel:rzyjernnego
zapaclru wody wprorvadzono jej przepływ po proce-
sie oczyszczenia przez zbiornik otlvarty na wreży crś-
nień.

Z uwa.gt na istniejący niedobór mocy eiekirycznej
wykonano dodatkowe przyłącze eirergetyczne wr'az
z przebudową tablicy rozdzielczej. Poczynania te po-
zwoliły na obniżenie kosztów energii elektrycznej.
W celu uzyskania pozwolenia na dalszą eksploatacię
Stacji wodociągowych na terenie Grniny Śmigie1
opracowano stosowne dokumentacje na wyznaczenie
stref ochrony pośredniej ujęć wodnych. Na stacji uz-
datniania wody w Robaczynie dokonano wymiany
złóż w odżelaziaczach jak i odnrangarriaczach prze-
clrodząc tak jak i w Śmiglu na płukanie powietlzlro-
-wodne.

Na stacji uzdatrriania wody w Przysiece Polskiej do-
konano zmiany sposobu sterowania urządzeniami
z radiowego (które było zakłócane trakcją kotejową)
na tzw. ciśnieniowe, co pozwala na bezkolizyjną pra-
cę stacji.

W pozostałych stacjach w Spławiu i Gniewowie do-
konano wymiany filtrów.
W celu właściwego rozliczania się z odbiorcami wody
na terenie Gminy dokonano montażu lub wymiany
niesprawnych wodomierzy (c.a. 1500 szt.).

DROGOWNlCTWO

Potrzeby w tej dziedzinie są olbrzymie, jednak inwe*
stycje związane z budową dróg, a w szczególności
jezdni są kosztowne. Z uwagi na tą prostą zależnośc
spełnienie potrzeb społecznych jest długotrwałe.
Z podsumowania minionych 4 lat wynika, że przy-
było na terenie miasta i gminy Śmigiel 11 km jezdni
o nawielzchniach asfaltowych, betonowych z kostki
brukowej bądź trylinki. Wybudowano 4,4 km kana-
lizacji deszczowych, ułożono ok. 6 km chodników
o łącznej powierzchni 9.700 m2.

SZKOLNICTWO

Gmina w okresie ostatnich 4 lat poniosła duże nakła-
dy finansowe związane z inwestowaniem w obiekty
szkolne. Dotyczyły one adaptacji i modernizacji pa-

łacu v,l Bronikorvie z plzeznaczenietn na szkołę pod-
stawową. Placówka ta została w miesiącu lutym br.
przekazana do użytkowania.

Jednak nie oznacza to, że remont został zakończony.
Szkoła ta wymaga poniesienia nakładów na adaptację
świetlicy wiejskiej z plzeznaczeniem na saię gimna-
styczną otaz dobudowy zaplecza socjalnego, Poza
tym na samym obiekcie pałacu w celu zakończenia
remotltu będzie trzeba wykonać nową elewacię oraz
zorganizować niezbędne boiska szkolne.
Innymi ważnymi zadaniami inwestycyjnymi były:
wymiana skorodowanego komina stalowego przy ko-
tłowni Szkoły Podstawowej w Smiglu na nowy ze
stali kwasoodpornej oraz remont budynku Szkoły
Podstawowej rv Starej Przysiece Drugiej. W obiekcie
Szkoły pękały i osiadały mury oraz, jak się póżrriej
okazało, ścianki działowe były postawione bez funda-
mentów. Opr.rcorł,ana ekspertyza i dokumentacja
techniczna przewidywały możliwość uratowania bu-
dynku. W związku z tym wykonano: wzmocnietria
fundamentów, fundamenty i nowe ścianki działowe,
drenaz odwadniaiący i opaskę betonową wokół bu-
dynku oraz place malarskie .ł remontowanej części
Szkoły. Ponadto z inicjatywy Dyrektora Szkoły i ro-
dziców wybudovvarro boisko sportowe o nawierzclrrli
asf altowe j.

Inną remontowaną placowką oświatową jest Szkoła
Podstawowa w Starym Bojanowie. W związku ze
znacznym zawilgoceniem ścian piwnic (fundamento-
wych) oplacowano dokumentację techniczną na wy-
konanie drenazu odwadniającego wokół budynkow
szkoł;. z jednoczesną izolacją pionową ścian i wy-
mianą tynków. Obecnie trwają pracę związa\e z wy-
konaniem drenażu oraz fi]tra z kamieni nad drena-
żem - do wysokości teret-ru.

GAZYFIKACJA

Z cŁlwllą opracowatlia w 1997 r. lioncepcji gazylil<acji
całej gminy, mieszkańcy wsi: Bruszczewa, Starego
Bojanowa i Robaczyna podjęli inicjatywę gazyfikacji
swoich wsi. W oparciu o założenl,a zatwierdzonej
koncepcji powołali społeczne komitety gazyfikacji.
Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem do-
kumentac j i geodezyj no-pro j ektowo-kosztorysowe j.

Zarówno na koncepcję jak i na dokumentację były za-
planowane środki w budżecie gminy.

Do gazyfikacji prz;zmierzają się mieszkancy kolej-
nych wsi. Jednak inicjatywa ta musi być wyprzedzo-
na podjęciem prac inwestycyjnych pIzez WOZG
Poznań.

Wrzesień 1998 r.

Bulmistrz Śmigla
(-) inż, Jerzy Cieśla

4lb



WtTRYNA ŚMIGIELSKA

lnfmrrm&cJa z wykondnych zadań
imwestycyino - remontowych
§}& terenie gminy i miasta

Niniejsza irrformacja zalviera wykaz zadań w po-
dziale na:
A - zadania zrealizowane
B 

- zadania kontynuowane
z uwzględnieniem miejsca lol<alizacji,

BIELAwY

A - Wodociągowanie wsi Bielawy i Zegrówko.
W latach 1994-1995 wybudowano sieć wcrdo-
ciągową o długości B,7 km wTaz z 89 szt. przy-
łączy o łącznej długości 3,9 km.

- Modernizacja drogi Bielawy-Żegrówko w kie-
runku karśnic.
Modernizację rozpoczęto w 1991 r. a zakończo-
no w 1995 r. W okresie minionej kadencji uło-
żono nawierzchnię asfaltową na wykonanej
wcześniej podbudowie tłuczniowej na odcinku
o dł. 1450 m. Łącznie wykonano drogę asfal-
tową o dł. 2280 m łączącą wieś Bielawy i Że-
grówko z Karśnicami.

- Utwardzenie ul. Głównej,
Utwardzono odcinek B50 n drogi poprzez na-
wiezienie kamieni i żużIa.

BR,ONIKoWo

A - Pobudowano linię oświetlerria ulicznego wraz
z zabudową dwóch lamp ulicznych w Pod-
śmiglu.

- W ramach remontu wykonano wymianę 4

opraw oświetleniowych.

ts -. Modernizacja ul. Wiejskiej.
W 1994 r. wybudowano sieć kanalizacji burzo-
wej na odcinku 396 m. Lącznie od początku re-
alizacji wykonano 532 m sieci wraz z 15 stu-
dzienkami rewizyjnymi. W latach 1995-1996
rvykonano podbudow-ę tłuczniową, położono
rvarstlvę klinującą z masy asfaltowej na odcin-
ku o dł. 550 m i pow. 3560 m2 oraz wybudowa-
no l6 szt. studzienek ściekowych.

Smigietr
w latach 1994.-1998

(stan na 5t.08.t998)
Ponadto wykonano przepust drogowy oraz za-
kupiono kostkę brukową na wykonanie chod-
ników. Do zakończenia modernizacji pozostaje
tłtrvardzenie i położenie d;.,ryąn|Pa asfaltorvego
na odcinku ok. 700 m.

-- Adaptacja pałacu na szkołę podstawoił,ą.
Obiekt ten został zakupiony w 1993 r. Nato-
miast w okresie od roku 1994 do czasu przelra-
zania szkoły do użytkowania w miesiącu lutvm
199B r. wykonano remont kapitalny budynku.
Remont obejmował wymianę pokrycia dacho-
wego wraz z konstrukcją, przebudowę ścian,
stropów, klatek schodowych, wymianę tynków
wewnętrznych, częściową wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek
i podłóg, roboty malarskie, eiektryczne, insta-
lację wodno-kanalizacyjną wraz z sanitariata-
mi, instalację c.o. z kotłownią olejową. Wyko-
nano przyobiektową biologiczną oczyszczalnię
ścieków. Zakupiono meble szko]ne wraz z wy-
posażeniem (sprzęt spo,rtowy, książki dla bi-
blioteki, pomoce naukowe itp,). Wykonano opło-
towanie terenu szkoły olaz prace porządkowe
na terenie parku. Została opracowana dokumen-
tacja dotycząca rozbudowy świetlicy wiejskiej
o część zaplecza sali ćwiczeń na potrzeby szko-
ły podstawowej.

Do zakończenia remontu pozostają: wykonanie
nowej elewacji budynku, zagospodarowanie te-
renu parku wokół szkoły oraz dobudowa zaple-
cza socjalno-magazynowego do obiektu świe-
tlicy wiejskiej.

l}RoŃSKo

B - Rozbudowa i remont kapitalny świetlicy.
Wykonano konstrukcję dachową wtaz z po,
kryciem, osadzono stoiarkę okienną i drzwiową,
w części wykonano tynki wewnętrzne i posadz-
ki, przeniesiono skiep do wyremontowanych

l
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obok pomieszczeń.
Ułożorro częściowo nową instaiację elektryczną,

BRU§ZczEwo
A - Remont świetlicy wiejskiej.

W ramach remontu wykonano: częściową wy-
mianę połaci dachowej, naprawę rynien i rur
spustowych, natrysk na elewacji, prace elek-
tyczne i malarskie. Natomiast w ramach i,vy-
posażenia zakupiono nagrzewacz, 7 stolików
i 28 krzeseł.

- Budowa chodników.
Ułożono chodniki po obu stronach ul, Przysiec-
l<iei o łącznej dł. 105 m i pow. 105 m2 oraz
przy ul. Głównej _- krawężnik na odcinku
o dł. 300 m i chodnik o dł. 234 m i pow. 234 m2.

B - Modernizacja drogi ul, Przysieckiej.
Zwieziono i spryzmowano uzyskany bezpłatnie
}<amień kolejo.ły.

- Gazyfikacja wsi.
W trakcie realizacji jest dokumentacja geode-
z5,jna oraz projektowo-kosztorysowa na budo-
rvę sieci gazowej ,wTaz z przyłączami.

CzAcZ
A - Budowa chodnika przy uI. 27 Stycznia.

Zatnontowano krawężniki na dł. 640 m, wyko-
nano chodnik o dł. B30 m i pow. 1451 m2 oraz
po,sadzono pas żywopłotu.
Założono 4 nowe oprawy uliczne.

Budowa kanalizacji burzowej i chodnika przy
ui. Wielichowskiej.

W latach 1997-1998 ułożono kanalizację bu-
rzową o łącznej dtugości 781 m oraz wykonano
19 studni rewizyjnych i 17 studni ściekowych.
Do zakończenia zadania pozostaje budowa:
3S0 rn kanaiizacji oraz chodnika na całej dłu-
gości ulicy.

- Budowa chodnika.
Wykonano plac manewrowy dla autobusu z try,
linki o pow. 244 m2 oraz ułożono wejście do
świetlicy z kostki brukowej o pow. 32 m2.

GNIEwowo

A - Remont basenu p.poż.

Wybetonowano zbiornik, umocowano lltlsypy,
założono siatkę ogrodzeniową, pomalo-uvanc;

słupki metalowe i bramę.

- Wykonano 18 wjazdów do posesji z kostki brrt-
kowej o łącznej pow. 200 m2.

- W 1998 r. zakupiono wiatę przystankową.

JEZIERZYCE.

A - Wykonano płot z siatki na odcinku o długości

108,5 m.

- W br. zakupiono wiatę przystankową.

- W obiekcie świetlicy rozebrano i postawiorio
nowy trzon kuchenny oraz piec kaflowy.

KARMIN

A - Budowa kanalizacji burzowej.

Wykonano 3 odcinki kanaiizacji o łącznej dłu-
gości 702 m wraz z 19 studniami rewizyjnymi.

- Remont świetlicy.
Wykonano częściową wymianę pokrycia dacho-
wego i opierzeń z blachy ocynkowanej oraz po-
malowano świetiicę.

B - Budowa chodnika otaz poszerzenie drogi Śmi-
giei-Wojnowice.

W okresie ostatnich dlvóch iat ułożono krar,vęż-

niki na odcinku o długości 200 m oraz chodniit
o długości 144 m i pow. 209 m2.

Zakupiono materiał do wykonania studzicnek
ściekowych, które będą zamonto,wane w in-cri
wrześniu br.
Ponadto DODP P<.lznan wykona moderni,zacjq
drogiprzez jej poszerzenic, i przebudowę skrzy-
żowania oraz ułożenie brakujących l<rawqżni-

ków.

KARŚNICE

A - Budowa wodociągu,

Zakonczono rozpoczętą w 1993 r. inwestycję,
W 1994 r. oddano do użytkowania siec wodo-

ciągową o dł. 4218 m wraz z 85 szt. przyłączy
o łącznej długości 1940 m.

- Wykonano most tymczasowy na Tzece Samicy,

- Wykonano 2 wiaty przystankowe z blachy tra-
zowej.

B - Rozbudowa remizo-świetlicy.

B-

CzACZYI(
A -- Budowa wodociągu.

Wybudowano sieć wodociągową o dł. 97B m
oraz t4 szt. przyłączy o Łącznej dł. 336 m,

- Wykonano remont drogi asfaltowej wprzez
nałożenie nakładki na ztLszczonych fragmen-
tach jezdni. Łącznie położono nakładki na

161 m2 jezdni,

GLIŃsKo
A - Remont świetlicy.

Wykonano: prace wodno-kanalizacyjne w obiek-
cie, założono nowe pokrycie z pŁyt ondulina
o pow. 3?0 mż, niezbędne naprawy blacharskie
oraz remont stolarki okiennej i drzwiowej,

/,|Lt

W starej części obiektu położono nowe pokry-
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cie dachov,,e, wymieniono częśeiowo.. stolarkę
okienną, zaŁożono instalację elektryczną, prze-
budowano scenę, ułożono nową podłogę drew-
nianą, zamontowano podbicie sufitowe z płyt
lakierowanych.
Vy' nowej części obiektu ocieplolro strop piętla,
założono: podbicie sufitowe, Iynny i rury spu-
stowe, przylącze energetyczne wraz z instala-
cją eletrrtryczną, instalację wod.-kan. wraz z ar-
maturą, schody drewniane na konstrukcji sta-
lowej, ylykonano prace murarskie, tynkarskie,
posadzkarskie i płytlrarskie, postawiono trzon
kuchenny.
Poza tym na całyrn obiekcie wykonano tynkt
wraz z natr;zskiem, położono opaskę betonową
wokoł obiektu, pobudowano szambo oraz w nie-
zbędnym zakresie pomalowano budynek.
Obecnie trwają prace plzygotowawcze zwląza-
ne z wykonaniem centralnego ogrzewania.
Opracowano dokumentację projektowo-koszto-
Iysową oraz zakupiono częściowo materiał.

KOSZANOWO

A - Tjuclowa o,łiodociągu 
- ul. Dworska.

W 1994 r. oddano do eksploatacji rozpoczętą
w 1993 r. budowę sieci wodociągowej o długoś-
ci 453 m wraz z B przyłączami o łącznej dłu-
gości 106 m.

- Budorva chodnika przy ul. Bruszczewskiej
i ul. św. Wita oraz przy ul. Dworskiej.
Łącznie ułożono chodnik o dł. B83 m i pow.
1455 m2.

Ponadto przy uI. Bruszczewskiej zamontowano
krawężnik na odcinku o dł. 700 m oraz odwod-
niono jezdnię poprzez wybudowanie 6 studzie-
nek ściekowych.

- Utwardzenj.e ul. Dworslriej,
Remont wykonano na odcinku o dł. 600 m po-
przez utrvardzenie drogi gruzem i szlaką oraz
jej odwodnienie.

B - Modernizacja ul. Półwiejskiej.

W ramach tego zadania wybudowano: 200 m
kanalizacji burzowej, chodnik o dł 211 m i po-
wierzchni 2l1 m2 oraz ułożono nawierzchnię
ulicy z trylinki na odcinku o dł. 1B0 m i pow.
990 m2.

Do zakończenia pozostaje ułożenie nawierzchni
o dł, około 40 m.

- Budowa oczyszczalni ścieków.
Opracowano koncepcję oczyszczalni ścieków
i systemu karralizacyjnego olaz dokonano wy-
boru projektanta i wykonawcy oczyszczalni.
Poza t).m wybudowano kolektor ogóinospław-
ny o dł. 1240 m w kierunku przyszłe1 oczysz-
czalni.

I{SIĘGINKI
A -- Budowa wodociągu,

Wybudowano sieć wodociągową o dł, 1836 m
wl,az z 6 przyłączami o łącznej dł, 1B0 m.

- Utwardzono drogę Księginki-Karśnice poprzez
nawiezienie żużla na odcinku 1 krn.

B - Na bieżąco są wykony\łane prac e związane
z remontem drogi kamienno-żużlowej w kie-
runku Brońska.

MACHcIN

1r - Wykonano:

-- remont dzwonnicy,

- klęcznik do spowiedzi,

- tor przeszkód dla potrzeb OSP,

- remont urządzeń na placu zabdw,

- remont przydrożnej kapliczki,

- napra]^zę muru przydrożne go oraz tamy przy
stawie,

- założono 3 lampy uliczne,
._ utwardzono żużlem drogę gruntową na odcinku

2 km.
W br. zakupiono do świetlicy krzesła i sto-

1iki.

iVIOROWNICA

A -- Budowa wodociągu.
Wybudowano sieć wodociągową o dł, 2100 m
wraz z 42 przyłączami o łącznej dł. 941 m olaz
wykonano studnię wierconą.

- Wykonano odwodnienie drogi i łąk w kierunku
Podśmigla na odcinku 225 m.

B - Modernizacja drogi gruntowej.
Wybudowano kanalizację burzową o dł. 461 m
oraz 10 szt. studzienek rewizyjnych i 5 szt. stu-
dzienek ściekowych.
W bieżącym roku rozpoczęta będzie budowa
nawierzchni drogi z trylinki.

I§II'TĄŻKowo

A - Remont świetlicy.
Założno nowe rynny, wykonano obróbki bla-
charskie, pobudowano boks na śmieci, zainsta-
1owano konwektorowe ogrzewanie gazowe
w obiekcie.

- Wykonano remont dachu papowego, rynien
oraz pomalowano bramy garażowe w remizie
strażackiej.

- Pobudowano linię oświ.etlenia ulicznego wraz
z zabudową jednej lampy ulicznej w Pod-
śmiglu.

._ Ul. Dudycza.
Wykonano od podstaw na odcinku 270 m nową
drogę asftaitową wtaz z założeniem po obu stro-
nach jezdni krawężnika.
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- lłemont ul. Krótkiej.
Wy}ronano kra,wężnikowanie po obu stronach
drogi o łącznej dł. 270 m i chodnik o dł. 270 m
i i:ow. 350 m2 oraz zamontowano 2 wpusty
uIiczne wTaz z odpływami.

B - - Modcrnizacja ul. Leśnej.
Przygotorvano podbudowę z kamienia kolejo-
wego na odcinku 381 m i pow. 1837 m2 oraz
ułożono krawęzniki po obu stronach jezdni.
!V miesiącu wrześniu br. będzie wykonana
warstwa z masy asfaltowej,
Fonadto rvykonano na tej ulicy krawężnikowa-
llie na odcinku o dł. 70 m oraz ułożno 295 m
chodnika,

- Rudowa kanalizacji burzowej ul. Boczna i Du-
dycza.
W br. wykonano odcinek kanalizacji burzowej
lv ul. Dudycza o dł. 270 m,6 studni ściekowych
i 6 studni rewizyjnych.
Do zakończenia inrł,estycji pozostaje skanalizo-
v;airie odcinka 400 m.

NOWA wIEs

A -- Wodociągowanie wsi Po]adowo i Nowa Wieś.
W ramach wspólnie realizowanej inwestycji
rvybudowano sieć tranzytową o dł. 8726 m, sieć
rozdzielczą o dł. 11397 m, ptzyłącza - 100 szt,
o łącznej dł. 3059 m,

- Wybudowano linię oświetlenia ulicznego o dł.
32 m oraz zamontowano 5 opraw oświetlenio-
wych.

B - remont świetlicy.
Wykonano wymianę pokrycia dachowego, na-
prawiono uszkodzoną więźbę dachową oraz za-
łozono nowe opierzenia.
Natomiast \^7, trakcie realizacji jest remont
w pomieszczeniu świetlicy.

NOWE SZCZEPANKOWO

A -- Budowa świetlicy.
Wykonano: podłogę z pŁyt wiórowych w po-
mieszczeniach na piętrze, prace murarskie -wykończeniowe, uzupełnienia w wposażeniu sa-
nitariatów, prace malarskie w całym obiekcie,
szambo bezodpływowe, Zakupiono krzesła i sto-
Iiki, piec gazowy do ogrzewania oraz kuchnię
gazową.
W miesiącu grudniu 1994 r. oddano obiekt do
uzytku.

_- Budow-a wodociągu.
Wybudowano sieć przesyłowo-tozdzieiczą
o łącznej dł, 2772 m oraz ptzyłącza wodociągo-
we w ilości 16 szt. o łącznej dł. 576 m.

- Odnowiono rów przydrożny przy drodze do
Machcina na odcinku o dł. 600 m.

B - W br. pianowane jest przystąpienie do wyko-

nania zat,ożenia instalacj i centralnego ogrzewa-
nia w budynku świetlicy.

NOWY B.IAŁCZ
A - Wodociągowanie wsi.

Podstawowy materiał zakupiono w 1993 I., lla-
tomiast w 1994 r. wybudowano sieć wodocią-
gową o dł. 3466 m wraz z 26 przyłączami
o łącznej dł. 807 m.

- Utwardzono drogę gruntową Nowy Białcz-
Karśnice poprzez nawiezienie kamienia polnc-
go i kolejowego na odcinku 500 m.

- 
pogłębiono rów przydrożny w kierunku stare-
go Białcza na odcinku 400 m i wykonano 1,5

przepustów drogowych o łącznej dł. 88 m.
w ramach remontu oświetlenia założono 4 no-

we oprawy uliczne.

oLszEwo
A - Remont remizo-świetlicy.

Wykonano częściową wymianę pokrycia dacho-
wego WTaz z jej konserwacją, naprawiono rynny
i rury spustowe, pomalowano posadzkę w świe-
tlicy, ułożono płytki lastriko w korytarzu na
piętrze, Zakupiono ogtzewacz elektryczny, zle-
wozmywak, karnisze do okien.

- W miarę potrzeb remontowano drogi gruntowe
poprzez nawożenie ich kamieniem kolejowym.

B - Wodociągowanie wsi.
Obecnie trwają prace związane z budolvą sieci
wodociągowej wraz z przyłączami.

PARsKo
A - Modernizacja drogi.

Na drodze brukowej na odcinku o dł. 200 m
i pow. 800 m2 położono dywanik z mieszanki
mineralno-asf altowe j.

- Wykonano nową wiatę przystankową dla dzieci.

- Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicz-
nego o dł. 130 m wraz z zabudową trzech lamp.

PoLADowo
A -_ Wodociągowanie wsi.

W roku 1996 zrealizowano wspólną ilrwestycję
związaną z budową wodociągtr dla wsi Polac{o-
wo i Nowa Wieś.

- Odbudowa stawu,

ł ,,ł

Odmulono staw, uformowano skarpy, wyliorra-
no balustradę od strony drogi.

B - Budowa kanalizacji burzowej.
Zakupiono rury kanalizacyjne, a na eta1:ie koń-
cowym jest opracowanie dokumentacji projcli-
towo-kosztorysowe j.

- Budowa świetlicy.
W latach 1994-1998 wykorlano:

- zakończono prace tynkarskie w obiekcie,

- położono posadzki betonowe we wszystkich
pomieszczeniach, a w pomieszczeniach na

7
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piętrzc., schodach wewnętrzl-lych i zewriętrz-
ll\Ich, kolytarz,.ł, sarritariatac}r -- posadz1.,i
r pł_viek lastriko,
1]l-i,lcc] tnularskie 

- wykoticzeniorve,
szairr}-io l;ezocipły.610\ł,6,
załozono lnstalację q,odno-katraliz. i c.tl,,
wybiałkowano wszystkie pomieszczenia tla
,1;!,:,lelze 1 piętrze oraz pomaiowano p0-
liiieszczertia na piętlee,
,LJ}i{.}żoi1o podl;icie sufrtolve z płyt tviot,o-
.,,,,c1l wlaz z clcieplunien} w pomieszczettiu
sir ,t.tJ it,5',

- i]l,ai]e r,vykończeniowe l}a piętrze w po-
illir:r;zczrln j.ac}l lil"tchni, tlagaz;.nku i WC
::i_uiązatle z za,łożenieln iilstalacji lvod.-kan,
,łJra.z z armaturą, przeróbkami mularskimi,
lr]ożentem płl.tek ściennych i malowanietn
ścian,

-,- r-,pierzenia tnurkórv ogrrio.,vych, zaiożOllo
fynny i 1,ul,.v spustorve z jedne j stron;,
i-.biektu,

- zaclaszellia nacl drzrł,iatlri,
- zakupiono krzesła, stoliki, piec gazorvy do

ogrzcwania, meble kuchenne, kuchenkę ga-
zową, chłodziarko-zamrażalkę, pochłaniacz,
,w.."posażenie do kuchni.

F,i§ZV§IE§{A i}{}ŁSKA

A -- Remont świetlicy.
Wykonano remont instalacji wodn.-kan. i elek-
t1,\,ł.rrr" ', Ilaplaw.i dachu na l<otłowni, plar:e
nia]arskre w obiekcie olaz rcmont ogrodzenia

",,,-okół boiska wiejskiego.
-* Dł:buciorvano 1inię oświetlenia ulicznego o dł.

?8 tn wraz z jedną 1anlpą oraz wykonano przy-
lć}czt: kablowe do budynku świetlicy,

- 
Telefonizacja wsi.
i,§ ratrracir wspóirrte realizowanej inwestycji ze
Starą Przl,sieką Pielwszą i Starą przysieką
Drugą w roku 1995 podłączono 27 abonentów,

'.*- Rudowa chodników,
'W mtrlionym okresie ułożono: 510 m krarvęż-
nrków i chodnik o dł.940 m i pow. 1611 nr2

urzy ul. Głownej, a przy ul. Przemysłowej -.;0 m krarvężnika i chodnik o dł. 155 m i pow.
lbd In,.

3],_il].Ą }łA p}ą3;§ $IEKA I}IERWSZA

A -- Euc]arva świetlicy.
T/ l99,+ l,, r,vykonano: tynki w części piwllicz-
nej, załczono instalacię elektryczną zewnętrz-
rrł WI,BZ z montaŻem 2 lamp, pomalowano po-
rnieszr:zenia w obiekcie. Zakupiono szafę chłod-
|j.]ił.7,L1 Z agregatem craz gaŚnice.
t]biciit Lldiiano do użytku w lipcu 1994 r.

- " \Ąlodociągowanic wsi.
Wylrorlarro sieć przesyłtlrvo-r-ozdziclczą o łącz-
nej dł. 5410 m oraz 42 przyłącza rvodociągowe
o łącznej dł. 1i11 m.

- - 'felcfonizacja wsi.
W ramach wspólnie lealizowalrej irtwcstyc.li zc:

Stat,ą Przysieką Drugą i l}rzysieką Polską pocl-
łączorto 33 abonentów.

- -- Wykolrarro dwie wiaty przystankowe z blaciir,-
clcynkowanej.

STAltĄ PRZYSIEKA DRUGA

.'l --*- Il,etnont kapitalny Szkoły Podstaworv,c;.
Opracorł,ano ekspertyzę, wykonano roboty
związane ze wzmocllieniem clementórv l]ośnych
(fundamentów) budynku, pomalowano 4 po-
mieszczenia oraz rv\.budowano boisko sportoll,e
o trawierzchrri asfatlorvej o porł,. 390 mj.

- [e]efonizacja wsi,
W 1995 r. podłączono 15 aborrentów.

- W uriejsce zużytych opraw u}iczir).ch założonł
4l-rowe lampy.

It -* 1ń'odociągowanie wsi.
Opracowatro dokumentację projektowo-koszto-
Iysową, a w mi,esiącu wrześniu br. rozpoczr;tir
będzie budowa sieci wodociągowe1.

- Budowa ścieżki rowerowej.
W opracowaniu jest dokumentacja plojt:ktowil-
-kosztorysowa.

RoBAczYN
A - Rozbudowa remizo-świetllicy.

Dobudowano wiatrołap z częśctą magazynową
o pow. zabudowy 28 m2. Przełożono sieć u,cld-
no-kanalizacyjną, dobudor,vano siec elelrtrvcz-
ną. Wykonano remont instalac;i odgrorruv".j
oIaZ WyposaŻenre zaplecza kuchnl (regał;,, bcrs
z sia;k:)" Zak.i;:o:_c 2 p:ece qazc\,,-e :: "i2:;.,1a-
toretrr.
Natomiast w obickcie świetlicy rvykotralrrl pt"a-

ce nralarskie.
-- Gazyfikacja wsi.

W opracowarriu jest dokumerrtacja geodezylna
oraz projektowo-kosztorysowa na budowę sieci
gazowej z ptzyłączami.

SIEBPowo
A - Modernizacja drogi w kierunku Górki Du-

chownej.
W 1997 r. ułożono na drodze brukowej na-
wierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinku
.o dł. 500 m i pow. 2000 m2.

B - Budo\^/a remizo-świetllicy.
.,W latach 1994-199B wykonano:

- prace rnrrrarskie wykończeniowe, tynki
. , wewnętrzne, posadzki z płytek lastriko, po-
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sadzki betorrowe w remizie i przyhudórvcc,
płl,tki ścienne w kuchni,

*: tynl<i zewnętrzne z natryskiem,
- - przyłącze wodociągowe, instalację wod.-kan.

wraz z arrrraturą, szarnbo wlaz z instalacją
lianal.izacji sanitarnej zewnętrznej,

- podbicie sufitowe w remizie, podłogr; drew-
trianą w kuchni,

- prace malarskie w obiekcie,
,,- trzon kuchennv,
--- założona brakujące larnpy,
.- wllĘorluno zadaszenie nad dlzwiami wej-

ściowyni,
-- zakupiono wyposażenie: chłodziarkę, patel-

nię eiektryczną, zastawę stołową, sztućce
itp, oraz gaśnice,

-- zakupiclno 100 krzeseł, 3 stoliki, 4 piece ga-
zowe do ogrzewania.

lJo zakończenia budowy pozostają: rozwiązanie
spraw}r ogrzewania obiektu oraz zagospodaro-
,uvanie l"rokół terenu.

§PŁAWIE
l\ _.- Modernizacja drogi.

}{a istniejącej drodze brukowej na odcinku
o ,Jługości 1200 nr i pow. 4200 m2 położono na-
lvierzchnię z lxa§y minerahro-łritumicznej.

*- Oł:iekty sportowe:

- wykorrano remont kapitalny byłej zlewni
mleka. Obiekt jest użytkowany i stanowi
zaplecze socjalne dla zawodnikó,az;

- vrządzono boisko sportowe: wydzielony ob-
szar obsiano trawą, założono ogrodzenie
z rurek stalowych, wykonano oświetlenie,
zamontowano ławki drewniane.

- Remont sklepu wiejskiego.
Wykonano: remont polegający na obudowaniu
cl'oiektu i jego ociepleniu, prace malarskie
wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz zakupio-
no płyty dachowe na naprawę dachu,

- Dobudo\^,ano oświetlenie uliczne na odcinku
ok. 500 m wraz z zabudową 4 lamp ulicznych.

-- Na bieżąco kotrserwowano drogi polne poprzez
lrawożenie dziur i wyboi kamieniem kolejo-
wym.

§TABY tsIAŁCz
A - Wodociągowanie wsi.

Wybudowano sieć wodoclągową o dł. 2325 m
oraz 24 szt. przyłączy o łącznej dł. 351 m.

- Wykonano odcinek kana}izacji burzowej o dł,
85 m,

STARE BOJANOWO
A - Budowa ul. Osady i Nowa.

W latach 1995-1996 wybudowano na podbu-
Cowie kamiennej i nawierzchni z masy mine-
ralno-bitumicznej drogi o łącznej długości

429 tn i 1low. 2433 m2, Ponadto po obu stronaclr
jezdni ułożono krawężnik oraz wykonano ż
przepusty drogowe z rur betonorvych.

- Zakupiono schładzarkę do kostnicy położorlej
tla crnentarzu parafialnym.
Ułożono odcinek kanalizacji bulzorvej na
Głównej o dł. 80 m.
Wykonano wjazd do Przedszkola z kostki
korvej.

ulicy

blu-

- Remont świetlicy.
W latach 1994-1997 wykonano:

- naprawę dachu papowego oraz jego ktlliscl:-
wację,

-- nowe rynny i rury spustowe,
-_ ułożono płytki posadzkowe na balkonie,

- ułożono kostkę brukową na dojściu cir.l
sklepu,

- nad wejściem do obiektu - nowe zadasze-
nie z blachy trapezowej o pow. 105 m2,

- remont i konserwacje instalacji elektrycz-
nej,

_- osadzono 2 rrowe okna oraz drzr,vi balkorro-
we a istniejącą stolarkę drzwiową i okienną
naprawiono oraz pomalowano,

- wydzielono pomieszczenie na magiel i wy-
konano niezbędne roboty murarsko-malar-
skie oraz zakupiono magiel,

-_ prace malarskie w obiekcie,
-- zamontowano (uzyskany bezpłatnie) piec

w kotłowni oraz wyremontowano silniki do
obiegu wody w c.o.

- Zabudowano 1 lampę uliczną przy ul. Mosto-
wej.

B - Budowa ul. Kwiatowej, Kolejowej i Małe.i"

W latach 1996-1997 wykonano:

- 7 szt, przyłączy wodociągowych do istnieją-
cej sieci wodociągowej w ul. Koiejowej,

- zwieziono na pryzmę kamień kolejowy
w ilości ok. 600 ton,

- w trakcie opracowania jest dokumeIrtacja
projektowo-kosztorysowa na odwodnierrie
ww. wymienionych ulic oraz budowę sieci
wodociągowej w ul. Kwiatowej i Kolejorvej.

- Modernizacja ul. Szkolnej.
W 1997 r. opracowano dokumentację geodezyj-
no-projektową na dobudowę odcinka kanaliza-
cji burzowej, poszerzenie jezdni i budowę ciągu
pieszo-rowerowego na odcinku 300 m oraz uło-
żono krawężniki na odcinku 200 m,

- Modernizacja Szkoły Podstawowej.
Opracowano dokumel-rtację techniczrlą, a \v

trakcie realizacji są prace związatre z wykona-
niem drenażu odwadniajticego rvokał lludyn-
ków Szkoły.

- Remont chodników przy ul. Głównej.
W trakcie reaiizacji są prace zrviązane z wy-

Ą16
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konanieni: rlorvvch clrodilikorł, z kostki bru}<cl-

w"eJ i pł;lięĘ cilodllil<owcyh oraz rvjazdórv
z tryiinki.

--" W m-cu wlzcśniu zostanie wykonana dobudor.va
ośi,;jetlellia ulicznego w.-laz z zabudową 2 lanrp
uiicznych pizy ul. Szl<olnej.

- Cazy',: r<ac;a v,-si,

Yy' onl;icowa.niu jest dokumentacja geodezy.-1rra

oraz pi:o j ektc-"l,,o*kosztorysov,Ia rra ł,.udowę sieci
gazorł,ej -ilraz z prz_vłączami.

EvGNin§Ć

J. - iit:l,1lr:11, sv,,ietlicy,

r'l/ iatach i995 - -19S6 $,},,konano:

-- Lc_:.llont pr_:kr,ycia papowego daclru,
--* załir;lcno no.14/e I}nny olaz naprarviorto zu-

zi tr,_. sie n-reiity bi3gĘąlsĘig,
,,-- zalilzoi:io norvą irista,lację odglomową,
--- t;t;.iiklrvai:o komin5l, naprawiono tyrrlri

zetvne;tlzne, płitraiowano obiekt we\\,nąt].,z
i na zewnątrz,

--* zari1onto"l,v,&tlo al]ll&tur,ę sanitalną w sarrita-
iiatach i kucllni.

.,- załozo1lc, 119i,,,ą lł,ykłacizinę p-odłogorvą w po-
il,iieszczeniu śrvietllcy,

--- za}.._upioi-ro {iran}. .i karnisze.
---- i]u.,j,owa c]rodnikór,v,

W roku 1§96 ułożono krawężnik na odcinku
c dł. j30 n,], oraz chodnik o dł.352 m i pow.
4-?6 fii:]. Forradto na całej długości chodników
,csadzono krzewy oraz drzewa oTaz zakupiono
clo plzlrginąnia drze.wa i }<r,zetł,ów pilarkr; r.vraz
ż- ai;i L, r ząliowal iienr,

--- Y/ i$97 r,. zakupiono ."viatę przystankową,

- W br. l,v],/konano remolrt oświetlenia ultczrlegil
.ł ivl,niku którego założotl,o dodatkowo 5 Jamp
uiicznych.

-- 7lakuprorlo ;nateliałrr jrrstalacyjne do wykorla-
nia renrontu iiarralizacji sarlitalnej w Ośrod}<u
Zdto-wta.

tr - 
Rozbudorł,a Dornu Pogrzebowego.
Zakres r,vykonan_vch prac :

- opracowano dokumentację projektowo-liosz-
torysorvą,

- zakupiorlo płytki ścienne i podłogowe,

--,,vykonano przyłącze enelgetyczne,
- w:{budowano muly oraz położono strop,

obecnie rł,ykonywal}e są prace ciesielskie.

l,VYI}t}xi,owo

y'l 
- Plemont śvłretlicy,

W latach 1995-1997 v"l,konano:

-'. r}o,\Vą instalację elektryczną,
-'-. zal<L;i;i<-,lo ż piece gazolve grzewcz€, wypo-

sażenie dla kuchni oraz kuchnię elektrycz-
]li},

- stolarkę okienr"lą i drzwiową oraz poclłogę
z płyt wiórowych w sali,

- ułożono posadzkę z plyt ceramicztrych trłr

zapleczu sali,

- loboty malarskie w całym obiekcie.
F] - Budor,va oświetlenia ulicznego.

W 1997 r. wybudowano napowietrzną linię
oświetlenia ulicznego przy trasie krajowej Nr 5

o dł. 325 m olaz zamontowano 4 oprawy ośrvie
tlcrliowe, Obecnie trwają prace plzygotowa\^,-
cze zw),ązal'e z budową oświetlerria u)iczncgrl
rr, liicrunku Sierpowa.

ZYGMUNTOWO
,\ - W 1998 r. zal<upiono wiatę przystarr]<orł,ą.

B 
- Na bieząco są wykonywane pracc związalle

z utrł,aldzarliem drogi gruntorłlej w kierltrllru
Jezierzyc.

żlicRówtło
,\ - Wodociągowanie wsi.

W 1994 r. zakończono wodociągo.,val'ie rvsi. In-
i,vr:sŁycja ta była Tealizowana wspólłrie dla rvsi
I]ie]awy i Żegrówko,

I} ,- I]udowa ]<analizacji burzowej o:az chcldrriką
plzv ul. Śmiegielskiej.

* Opracowano dokumentację projektowcl-lioszto-
r:ysową na budowę kanalizacji i chodirika.

- Wybudowano kanalizację z l:ur betorrowych
o dł. 600 m oraz 12 studni ściekowych.

-- \Ą/yl<onano plac przed świetlicą o pow. lj60 nr'
z kostki brukowej, 26 m9 z trylinki oraz usla-
wiono klawężniki o dł. 36 m.

- Do zakończenia zadania pozostaje ułożerlie
chodni}<a na odcinku B00 m"

żlrGItoWo
ł\ - Wodociągr:wanie wsi Żegrowo - Nowy Świat.

W latach 1995-1191 wybudowarro sieć tranzy-
tową i rozdzielczą o łącznej dł. 2989 nr oraz 10

przyłączy o łącznej dł. 3?4 m.

ts - W miarę potrzeb wykonywane są prace zwią-
zane z utwardzaniem drogi gruntowej Żegro-
wo-Nowy Świat.

żYDowo
A 

- 
W1,]1onarto relnont wiaty przystaiikowej.

sMIGIEL
A - PołożOno nowe l}awicl,zchnic asfaltowc na u]i-

cach:
Powstańców Wlkp. - 495 m, Wodna - 231 łl
Kilińskiego - 225 m. Ponadto na u1. Kiliń-
skiego {za przejazdem kolejowym) wykonano
poszerzenie jezdni na podbudowie tłuczniowej
wTaz z ułożeniem dywanika asfaltowego na od-
cinku o dł. 500 m.
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- Wykonano nlodernizację: ul. Dudycza
1ż50 m (c.eła modernizowana droga ma długośc
1520 m), Krasickiego _ 340 ttl, Ptusa _- 3?0 m
poprzez ułożenie dywanika asfaltowego na

podbudowie tłucztriowej oTaz zamontorvanie
studni ściekowych.

-- Modernizacja ul. Skarzyńskiego:
odcinku 330 m ulicy nawiezioncl częścio-

wo kamień oraz uzupełniono nawierzchni.ę
tłuczniową klińcem, zamontcwano B stu-
dzienek ściekowych, ułożono r,vartwę wy-
równawczą i wartwę z masy mineralno-
-asfaltou,ej;

- na odcinku 206 m na zniszczonej ulicy asfal*
towej ułożono nawierzchnię z masy asfalto-
wej. Ponadto ustawiono }irawężnik drogo-
wy o dł. 245 m;

- ułożono nawierzchnię z masy asfaltowej na
skrzyżowaniu ul. Skarzyńskiego i Kościusz-
ki o pow. 200 m2.

.* Mtrdernizacja ul. Osiedle.
Wylronano:

- kanalizację burzorvą o dł, ż57 m wlaz z lJ

studzienkam i l,ewizyj n5.mi,

- na podbudowie z kamienia kolejowego uło-
żono nawielzclrtrię betonową na dł. 426 tn,

- zamontowano 9 studni ściekowych.
-- Modernizacja części ul. Słowackiego, Dąbrołv-

skiego, Bronie.łskiego i części lwaszkiervicza.
Vy'ykonano podbudowę z kamienia polnego i ko-
lejowego oraz ułożono nawierzchnię z masy be-
tonowej o łącznej dł, B27 m.,

- Wykonano modernizację ul. I{rótkiej poprzez
budowę: kanalizacji burzowej o dł. 43,50 m
oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej
o dł, 62 m,

-- Na części ul. Ogrodowej zamontclwano klal,vęz-
niki o łącznej dł. 570 m oraz ułożono na-
rvielzchnię z tlylinki na dł. 262 m.

-- Na części ul. Kątnej wykonano kanalizację bu-
lzową o dł. 56,50 m olaz rrawierzchnię z kostki
brukowej na odcinku o dł, 60 m.

-- W związku z prowadzonytni pracami (kabio-
waniem linii energetycznych) lvykonano no,we
chodniki z kostki brukowei na ulicach: kiliń-
skiego, Szkolnej, Kościańskiei, pl. Wojska Pol-
skiego, al. Bohaterów o łącznej po-.xr. 1800 m2.
ponadto ułożono nowe chodniki z kostki bru-
kov,rej na ulicach: Jagiellońska - 83,30 m
i pow. 2t2 m2, ul. Sienkiewicza (po obu stro-
rrach jezdni) - 288 m i pow. 720 mż.

-* W ramach prac rernontowych dotyczących
chodników wykonano:

- odcinek chodnika przy ul. Kilińskiego (za
GPZ) o dł. 66 rn i pow. 99 m2,

- ułożono krawężniki drogowe na odcinku
200 m przy ul. Rudnickiego,

-- ułożono chodniki przy ul. Słowackiego rra
odcinku 100 m i pow. 100 m2,

-- ułożono krawężnik na dł. 100 m oraz chod-
nik o dł. 100 m i pow. 1B0 nr2 przy u1. Ko-
nopnickiej,

- przy pl. Wojska Polskiego ułożono krawęż-
nik drogowy o dł. 43 m oraz wykonano d.łie
zatoki parkirrgowe o nawierzchni betonotvej

- 73 m2,

-ułożono krawężniki drogorve przy ul. J_,\ucly-

cza o dł. 822 m, Prusa 380 m, Fl,rasickiego
365 m.

Na ul. Młyńskiej ułożono kanalizację bul,zc,vą
na odcinku 95 m oraz w;vbudowano 3 studnie
rewizyjne i 3 studnie ściekowe.
Wybudowano nowe linie oś,wietienia ulicznego:

- na ul. Łepkowicza linię nn o dł. 1235 m po-
budowano na istniejących słupach oraz za-
montowano 14 opraw uliczn5lch,

-- na ui. Konopnickiej dobudov"ano 1inię o clt.

94 m na istniejących słupach oraz zamoll-
towano 2 lampy uliczne,

--- na u]. Paderewskiego zabudowarlo 1 lanli>r;
uliczną na istniejącym słupie,

- na ul, Winnickiej - wybudowano linię ka-
biową o dŁ. 72a m oraz zamontowano B słu-
pów.rraz z lainpami ulicznymi.

Modernizacje, oświetlenia.
Ułożono sieć kablową oświetlenia ulicznego
o łącznej dł. 5120 m w ulicach: Kościańskiej.
pl. Wojska Polskiego, Podgórnej, Zdrojowej,
Jagiellońskiej, pl. Rozstrzelanych, Matejki,
części ul. Ki]ińskiego, aI. Bohaterów, Kościusz-
ki, Sienkiewicza, Farnej, Szkolnej, Liporvej.
św. Wita, Krótkiej. Ponadto założono 12 iamp
ozdobnych i 3 lampy zwykłe oraz złącza ka]llo-
we oświetleniowe,
Wykonano retnont oświetlenia ulicztregtl tta

ul. Kędzierskiego, Młyńskiej, Staszica, I', iliń-
skiego i Wodrrej - założono 7 lamp uliczrrych.
Założono 9 nowych lamp przy ul. Leszczyri-
skiej oraz 1 1ampę przy ul. św. Wita.
W latach 1996-1997 na terenie kotłowni 1llzy
Szkole Podstawowej Nr 2 dokonano wylr,iarry
komina stalor.vego na nowy z biachy kwasood-
pornej o przekroju 600 mm i l,v-ys. 40 nr.

Remont sali kinou,ej rlr I)omu Kultury.
Zakres wykonanych prac:

-* połączono salę kirrową z salą dużą rrraz ho-
lem poprzez mantaż 4 szt. dtzwi alut,liilrio-
wych,

- wpkonano instalację wod.-kan. rv pomiesz-
czeniaclr sanitarnych, lemont c.o, olaz Io-
boty murarskie w sali,

* położono posadzkę carkiet..twą w sali i ka-
binie projekcy.jne ,j"
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- W latach 1994-1995 rvybudowano na terenie
przycmentalnym kostnicę o pow, zabudowy
60 m2. Obiekt przekazano do użytkowania
w m-cu czelwcu 1995 r.

- Odnorviono ponrnik Powstańców Wlkp. lla
cmentarzu w Śmiglu poplzez obłożenie go ele-
merrtalni granitowymj..

- Remont wiatraków.
Wykonano nowe skrzydła z drewna sosnowego,
dyszle z drewna modrzewiowego, wymianę i na-
prawę uszkodzonych deszczułek oraz dokonano
konserwacji zewnętrznej wiatraków.
Ponadto lvykonano przyłącze wodociągowe oraz
remont ośl,vietlenia terenu przy wiatrakach.

- Wykonano przyłącze z lur preizolowanych od
kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 do
Domu Działkowca o dł. 31 m.
Ponadto wykonano prace malarskie w obiekcie
oraz lemont dachu papowego na obiekcie Do*
mu Działkowca.

- Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową
(przystanek PKS na rynku).

- Zadania zlealizoivane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, a do-
tyczące utrzymania zieleni w mieście:

- zagospodarowano piac poprzez zorganizowa-
nie zieleńca przy ui. Leszczyńskiej,

- uporządkowano i zagospodarowano teren
przy ul. Reymonta powiększając tym sa-
mym istniejący tam park,

- w tamach profilowania alejek spacerowych
na terenie przy wiatrakach utworzono dru-
gi staw,

- plzeprowadzono rekultvwację części byłego
wysypiska śmieci przy ul. Winnickiej po-
przez dokonanie nasadzeń drzew, nawiezie-
nie ziemi i wykonanie alejek spacerowych,

- uporządkowano teren między ul. Połnocną
a pl. Wojska Polskiego poprzez wyplofilo-
wanie, opłotowanie i okrawężnikowanie
w wyniku czego powstał parking dla samo-
chodów,

-- uiwardzono dojazd do domu pogrzebowego
oraz wykonano w nim ogólnodostępne WC,

- na istniejących zieleńcach na pl. Rozstrzela-
nych dokonano zmian poprzez: podwyższe-
nie okrawężnikowania, uzupełnienia ziemią,
wysiew trarvy, posadzenie krzewów ozdob-
nych, doprowadzenie instalacji wodociągo-
wej oraz wymianę zniszczonych chodników
Ile nowe z kostki brukowej,

rłyl<onano instalację elektryczną wnaz z o- R --
sprzętem dla potrzeb kina oraz prace kino-
-techniczne w zakresie ekranu, nagłośnienia
i podłączenia projektorów,
wykonano prace wykończeniowe ścian i po-
sadzek.

Modernizacja ul. Iwaszkiewicza.
W latach 1996-1998 wykonano 278 m drogi
betonorvej na podbudowie kamiennej, 90 m na-
rvierzchni z trylinki oraz ułożono krarvężnik na
odcinku o dł. 1B0 m. Do utwardzerria pozostaje
odcinek 100 m.

- Utwardzenie ul. Sikorskiego.
W latach 1997-1998 ułożono nawierzclrnit1
z trylinki na odcinku 200 m i pow. 1540 m2. Dtt
utwardzenia pozostaje odcinek 300 m drogi.

- Modernizacja ul. Kędzierskiego.
Wykonano kanalizację burzową o dł, 341 m,
ułożono 100 m krawężnika oraz nawierzchnię
drogi z trylinki na dł. 94 m i pow. 564 m9. Do
zakończenia pozostaje utwardzenie 250 m jezd-
ni.

- Budorł,a oświetlenia ul_icznego na ul, Rolnej
i Południowej. W 1997 r. w}rkonano I etap za-
dania, a mianowicie wybudowano linię napo-
wietrzną na istn}ejących słupach o dł. B45 m
i zamotltowano 8 opraw oświetleniowych.
Do zakończenia inwestycji pozostaje odcinek
od Betoniarni do ul. Leszczyńskiej.

- W trakcie realizacji jest budou,a karrairzacji
burzowej na części ul. Dudycza.

- Rozbudowa zaplecza socjalno-rekleacyjnego
przy Donlu Działkowca. Inwestycja realizowa-
na jest przez Społeczny Komitet Rozbudowy
Zaplecza Socjalno-Rekreacyjnego w Śmiglu od
1996 r.
Opracowano dokumerrtację projektowo-koszto-
lysową oraz wykonano prace ogólnobudowlarrc.
Stan istniejący: stan surowy parteru wlaz ze
stropem.

- W trakcie realizacji jest remont nawierzclrni
brukowej przy ul. Farnej na odcinku 86 m
i pow. 500 ml.
W miejsce zużytej jest układana r]owa na-
wierzchnia z kamienia polnego. Do całkowitego
zakończenia remontu pozostanie odcinek 32 m.

- W m-cu wl,ześniu br. rozpoczęte będą prace
związane z modernizacją chodników przy czę-
ści ul. św. Wita i części ul, Kościuszki. W ra-
mach remontu będą ułożone nowe klawężniki
oraz chodniki z kostki brukowej.

- Opracorvano dokumentację geodezyjno-koszto-
rysową na budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami dotyczącą ul, Łepkowicza i Win-
nickiei.
W bieżącym roku rozpoczęte będą prace zwią-
zane z budową sieci tratrzytowej.

Śmigiel, dnia 8 września 1998 r.

Burmistrz Smigla
(-) inż. Jerzy Cieśla


